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Sovvet 
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Alman tebliğine göre 

Kiyef kalesine 
ALMAN BAYRAGI 

DiKiLDi .. 
--...-~arı il~ : Sadri Ertem 
~ltı nı~~~~ a~· enrl büke. 

'- ~ılııe : ııa Jrln 25 milyon 
\..""' hoııoı- <>n0su ihnu· etmı~. 
'' illi' il;:• , , ~ ~ llıil!et. 1 lll dan ı.-ı ... a bir 
\ ~ '· Şfınd~rnlz tarnfmdaıı sa. 
~ ıı.~tı l'' 1 iklııd tcrt1ı1 hnzl 

'
~ .... llÇ ~~e 25 milyon lira o.. 

eıı '·- ecckur. Bu bono 
w ~- • ı.. ~tin llb~1 UUnanda saltlaca. 

, tj t_ ı ~·oktur 
'iiıa ~w . 
~! ile Stı.ıp hazine bonolan-
ı ,tt ~lııılatıdını temin eden 

n._ r ır· 
'ııh "ıırııh • 

~ ~ ~eıııne ~r!ret hiıkiıınctine 
, ı.. llo ıtıınat 
ı;!I l lloia. • 

~"' 'llıfın rrn nmli hesaplan.. 
~~ llaı 1 01ınnsı. 1 
1\ le ~11 ~ızın karlı hesapla· 
'- ll:ıl}c Ucllği nliıka, 

\~ Ilı los Tltlızrn milli müdafaa. 
~31tl('le-::etini ta~indc sahip ı 
»~ t~ !:itıurdur. 

4j " trıe,~. bottnoıar için de aynr 
lly 1 U ur 

\ı~ ı.. ı:ıııa . : 
\~ "lllloJa u 2., milyon liralık 
\ ~ ~lıldı, ~-~~l'a~ i5i~illnccyc 
~~ ile bon ~kendı. 1kınci ter. ş k 

,p~~~ıla llI!ia, () arıurn nıiktarı cin- ar ce P· \!\i Ilı Ur. raı!1Yasa onu siliı> sü. 
~ 14Ula1Jl hl Cumhuriyet rıı:ı h • h b • 
~ nYoıııa ıır~kct ederek :d. esı ar 1 

~."" ~tl)'t't h~.ırt~ra etmel•h'tlir. 
~~ 'l"ıln bo Ukumetlnin l!nran- Kışa gı·rerk en 
~ ~etı noinrın milli mü. 
''illa rı, tı· iı;in snrfedilnıe~i • 1 1 • 
h.J'~İIJi ~~c}İs c1cI,-fl, a~ru Z~· ıta yan arın 
~'Ilı '1ııı1,,. araa dtn a. ... ına nı. 
1,."'11\~~l h • Arnı zamnndıı bu d •• •• d ••ki • 
~~ AJtı~~Pt:u-a Minııt etti. uşun U erı 
~ \ ııı 111 tnUdafaa himıctJne 
\~'~d~ak. "-Uretilc iştirfı.'k Roma, 20 (A.ı\.) - Stefani: 
\ '1.; I', 1t11ddj kur da temin et. Gayda Giarnali D'italia, gazete.. 
\ ~llata ) t zatinde hayırlı sinde. §ark cephesindeki vaziyeti 
~ ,tııııil : •rtnnk, bu hayırlr telk k ederek diyor ki: 
"~llı ~ ayı:rJı ki'ırlıı me .. ut "Kiyefin teslimi askeri, siyasi 

tt11 h nnda mane\ i bir ve manevi bakımlal'dan, Sovyetler 
l" eliclı/~ııı kudretini in · için son derece vahim bir kayıp • 
~ "'· it ıc · hu hazzı anlayan tır. 
\ ~"'l.tıı. a~ bonoları kapıs, Kiyef, 850.000 nüfusile, Sovyet 
"1.~ lıereea ı:stır. Ve hu dcfıı Rusynnm üçlincü derecede bir §eh 
~~t &at~la kısa bir znnııın. , ri, aynı zamanda Ukraynanın 'ln 
~·~ ~ ~ sahasından tıka- büyük sanayi merkezidir. 

Leningradda bnlunan Pavlof Rus Enstitüsünün 
hastabakıcı müfrezesi 

Fransa da 

Sofyadan gelen haber 

Çarpışmalar 
olduğunu 
bildiriyor 

Sofya, 20 (A.A.) - Bulgar a • 
jansı bildiri yol": 

Polis müdürlüğünün dün neşret 
tfğj bir tebliğe göre, 13 - 14 eY• 
lü 1 gece:;i bir yaba.n<'I tayyare şi. 
mali Bulgaristanda Dcıbricc bölge
si üzer.ir:.de uçmuş ve yere birçok 
paraşütçü indirnUşt.ir. 

Halkın ta.ya.kkuzu sayesinde pa 
raşüt~uler ve aynı 1.amanda indi • 
rilmi.~ olan malzeme, meydana çı
karılmış ve polis kıtalal"ı hal.km 
ynrdnnile paraşütçüleri çevirmiş • 
tir. 

Bu paraşütçüler, öldürülmüştlir. 
Bulgarlaıdan lbir polis ve ijjr su • 
bay ölnıüştür. 

Tayyarenin attığı malı.eme a~ 
smda infililk maddeleri, dinamit -
!er, mitralyözler, tabancalar, rner 
miler, yiyecek, giyecek, telsiz ilet 
leri, sabotaj talimatlan, haritalar, 
Bulgar ve yabancı parası, Bulgar 
hüviyet vara.kalan vesaire bulun. 
mnkU\dtr. 

Biltlin bunların Sovyet men§eli 
olduğu kati surette tesbit edilmiş 
tir. 

Geçen ay Bulgar polisi Sovyet -
!er Birliğinden bil" denizaltı ile 
gelm:Ş ve sabotaj hareketlerinde 
bulunmnk \·azifesile kauçuk bir 
sruıdal içinde Bulgar sahiline çı~ 
mış olan birçok §ahsı Karadeniz 
sahili <:ivarmda te\'kif etmiştir. 

--o-

Rus tebliğine göre 

Hudut boyunda 
çarpışmalar 

devam ediyor 
Berlin, 20 (A.A.> - Alınan or. 

dulan baş~{umandanlığmnı ~bliği: 
Fevkalfıde bir tebliğle lbildirilm~ 

olduğu veÇhile hava kuvvetlerinin 
yardmıile hareket eden Alman pi. 
yade tümenleri günlerce süren 
mücadeleden &onrn Kiyefin Vodni• 
eper nclıri.nin garp kıyISinda kuv· 
vetli surette tahkim edilmiş çen • 
berini yarmağa muvaffak olmuş • 
tur. Bu Alman tümenleri, cürctkar 
bir hüewnla, dün, geri çekilen düş 
mania. beraber şehre girmiş \'e ka
leye Aiman harp bayrağını dikmiş 
tır. 

Buradaki Sovyet kıtalarmm en 
bilytik kumandanının kaçmnsmdan 
sonra, Kiyefi işgal eden krtalar 
muk~vemete oevamdan vazgeçe ·• 
rek silft.hlannı lb~lardır. 

Yine bir fevkal&de tebliğle b:l· 
dlrilmiş olduğu veÇhile, Hnnkovun 
120 kilometre cenubu garbisinde 
Poltava şehri, 18 eylülde zaptedil. 
mi6tir. 

Kara ordusuna mensup kıtalar 
donanma ve hava ikuvvetleri teşck 
külleri ile işbirliği halinde 15 ey • 
lülde rign koyunun ağzm'.ia Vor
mes ve Maan ndalnrmı i<;gai et • 
mişlerdir. 

\._."\ lltr Yı h Harkof yolu üzerinde kain Pol -

~' aa~_lsatısahriatmak liı:llmdır tavanın işgali, bu son mmlakanm, 7 51
• Yahudı" olmak u""zere 

~~'"'<il aı a ~ı~nlacak bono. kati bir harekete sahne olacağını 
~ \ıı ~ol( rnak ı tcyt•nler ~ok ~östermektedir. Kronda, yeni mü· 

Ruslar Kiyet'te 
yarma hareketine 
teşebbiis edivor 

MUsıı.dero edilen malzeme ve ~ 
]ahların menı;ei para.sütle atılmış 
olanların aynıdır. Şahısla.mı .istic. 
ı:abı ve milsaderc edilen vesikalar 
ve malzeme bu şa.hı:sların Bulga -
ristana memleketteki normal ha.. 
yalı bozmak maksadile sabotaj ha 
reketlerinde bulunmak, yiyecek ve 
diğer malzeme depolarını yakmak 
ve köyleri ateşe vermek için, gel
mi§ oldUklarmı fa.bat etmi§tir. 

16 eylülde zati teşebbüsü ile hrı 
rcket eden yüzbaşı Dnııkov kcnd! 
bölüğil ile .Mann adasından düşma. 
nm kısmen tahrip ettiği rnendırek 
yolu ile öseı ada.sının şark kıs -
mma ilerlenI!Ştlr. Bu baskın ile 
Ösel adasınuı zaptı yolunda mu -
vaffaltıyetle devam eden hareket 
için liizm:ıgelen vaziyet yııratılmı" 
tır. 

Hava kuvvetleri dün gece de, 
Odesa ve Moskovayı bombardunan 
etmişlerdir. ll:ı.."'tfllet :;:ıe etmelidirler. hhıı muvaffakıyetler sezilmekte • 

\.."~ ~ttı Up h<>nolar, an - dir. lngill.7.lerle Amerikalılar Rw:· 
~-L hı/ 1~1ıı sadec-0 bir lam mümkün olan· bütün yard:mı 
~l!lııdlr ·:etini ~örmüstiir. vaıı.dedebilirler. Lfı.kin Sovyetle -
~~ "· lıııncİ., satıı;;lar ı;-abuk rln Ukraynadaki bütün kayıpları-
\~ llı.ıı~u an eminiz. nı katiyen telAfi edemiyeeeklerdir. 
\ ~l'tln nln ~ilsterdi~i bu Filhakika bu mmtakada, Sovyet 
,~~lojl}(b. teknık değil, fa • sannyilnin en mühim merkezleri 
\:liıl~ ge !>Cbepleri üzerindt~ bulunmaktadır. 
~. \'~İlıı llı~ktlr. Bu 'iebeplerin Gayda, makalesini şöyle biliri. 
~ ı..I! ~l'i • let olarak yaşanıa- yor: 
l\,,~ltıı~ 1!:1ndc de\let :,uu • KL'i. Almanlarla müttefiklerin -
~,~ltıi e inkisar ettirme - den zivade, rieat halinde S-Ovyct· 
~~"· &ıiıını iıalı edecek mcr. Ier için korkunç olacaktır. 
~ ?or, b:t· de, letin lhtiya • 
\~t...ı~~~nu anıamakta ııari. Romadan gelen 
~tı~~fta.ns kudretimiz 'ar. 
'~ ~ı-... ınıııetın ti uyduğu h a be r : 
\.~hft hii~r halinde , üeudc 

r~~)ilı .rıınet , .ar ki mllll'•· Romen askerı· ~ tliJt •ntabak halincleilir. 

~ ~c cnlllhuri,·eı hükümc-. 
ı 'erdı~ -

~ ~· li()l'l°'u ~i SÖ7.den a<ıliı. Kırıma ~ 'ııtn,3 , ğlnı yaptı, yapma-
~~-~e\lugibI görünmeğe ı;-a. 
~~ili ~e olan en bü~·ük • d • 
~ i>ll .. ~illetle b~ba~ g 1 r 1 
'-' • OtııneJhnin husuf.ıiyelle· 
~~ "'lllUnu ~tıl'iyct ~ık hesap • Roma, 20 (A.A.) - cc rrlere Della 
\ ~· ~illi S er saha itin kabul Sera gazetuinln Btlkre~\l:'I bildirdi_ 

32 kişi idam 
edildi 

Vişi. 20 ( A.A.> - Bu sabah 
Pariste yeni 12 rehinenin idam: 
Vişidc büyük bir heyecan uyan· 
drrmıştrr. 

Komü.rıist prop~andası faali
yetinde bulunup cürmü meşhut 
halinde yakalanan herhangi kim. 
senın idamla cezalandırılacağını 
bildiren 18 ağustos tarihli emir· 
nameden bugüne kadar 7 t'.j Ya-

(Devam1 Sa 4 sü. 3 de) 

• 
TJcrlin, 20 ( A.A.) - Havas: 
19 eylUl gecesi Kief'in Rarkın. 

da kuşatılan Rus kıtaatı mütc 
addit defalar yarma hareketleri· 
ne teşebbüs etmişlen:lir. Lakin 
Alman kıtaatının tayakkuzu bu 
teşebbüsleri akim bırakmıştır. 
Aynı bölgede yapılan diğer te. 
şcl:büslcrde, Alman kıtaları sür· 
atli bir ilerleyiııle 9 Sovyet tay"' 
yaresi ve mühim miktarda mal. 
zcmc ele geçirmişlerdir. 

Zamanında alınan tedb:rıer ve 
polisin ve halkın tayakkuzu saye. 
sinde bütün sabotajcılar tevkif e
dilmiştir. 

Bu müna<>ebetlc Bulgar hükü • 
meli, Sovyetlerin Sofya elçiliği 
\'llSıta.sile Sovyct hilkiımetinin na
zarı dikkatini celbetmlştir. 

l\fo,ı.-o,·a. 20 (A.A.) - Tas a
jansı bilidiriyor: 

(Devamt ~n. 4 .~ii. J, de) 

İngiliz iaşe gemiler.ine kıırşı mü 
cadeledc savaş tayyareleri 20 ey
lül ~eesi Hullun şarkında giden 
bir gemi kafile.sinden ceman 17 
bin tonilato hacminde bir sarnıç 
,.e bir ticaret gemisini bat.trınıştrr. 

Gündüz lngılterenin cenubu şar 
ki sahili açıklarında diğer bir şilep 
bombalarla ağır hnsara uğratıl • 
mıştır. 

Ş..mali Afrika.da Alman savaş 
tayyareleri, 19 eylül gecesi SU • 
\·eyş petrol depolarına ve Port 
Sait ve lskenderiye liman tes.isalı-

( Dooomı Sa. 4 ıü. ! <:U) 

I ktıs :ıt V ekô.letinin · tebliği 
Çimento ilyatları yeniden 

tesblt edildi 
Smolensk 

mıntakasında 
~'hatı~eflıniz İsmet. İnönü ğinc güre, Romen kıtulan Kırıma glr-
1~ ı:!ı daima. milletle ml§lcr ve Slmferopel • ı.rıılllapol tlc>· 1 Aııkar:ı, 20 (.\ .. \ ,) - tkt.ısnt Ve· knrarilc çimento fiyatlar: ktı.ğıt tor· ı sile hasıl olacak yekCına mağaza. ve 

'beı, haşa konu~nlma. mlryolu Uzcrlndc mUh!ır. bir merkez 1 kll.letlnılm tı>bJ~g cdılınlştlr : l>alnr.f!;lndc veya çuı:ı llıırı biıl'ıhırc la_ 1 depo mnsr11fıarllc zayia~ ve kllr kar· 
Sovyet 

taarruzu 
devam 
ediyor 

~~HiL0:,y· q(11 , .cnvi. E6 ,,K
11

,A .. loıaEnoa T:lkoyaBycErıclşmıE~ı.?rOdırl~YELEı-.·RoordınKas:rAo..nh N<>ycUun·Nn ıUııs N,,,,ı. ,;,;~i~f;:~~~~~~!gi~~~ :?:~:;;~;;.~~:;~~;~ 
• 23,ıO llm olnrak tesbit:. etlılmıştır. Bu balarıı. fabrlkalarca : 

~ DA DEGiŞiKLiK YAPILMASINI iSTEm ~~~~~~?i§~~;iğf~ ··~~~~~~:~~~~~~~~~ 
~~ırıanan l&yiha ile Vekaletle- ::r:::~~:::~ ... ~::~:,:: 8~dı;;~~i ' 1 h f. k . .. t d · ı · vallıır, müşteri tarafından fabrikaya 

Stoklıolm, 20 (A.A.) - 11wcç 
askeri mütehassısları cenup cep • 
hesindc Mareşal Budiycni ordul:ı.. 
rmın vaziyetinin çok müşkül ol • 
duğu miltalfı.asındadırlar. 

Stokholmda Budiyeninin ·dahn 
şimalden Don ve Donetz .istikame
tinde yeni bir ricat hareketi yap
mış olduğu zannedilmektedir. 

~ •• ı rıne muracaa e ı ıvor ~;::::~··:~~:~:·~:.::::·:::,~ azledilmiş 
~~~ b~:<ll Olu usi) - Dahiliye ıarını Dahiliye Vekt'tl~t! t-mrllc yüzde tevdi esası kabuı edi!m·:ktedlr. mnddcsllc her iki ncv! çimento için 
•. ~ b._ cı~l§~e.lcr kruıununun bir 10 hisselerinden ayrılarak Bankaya Lrı.ylhadakl muvakkat bir mnddc !le tcsblt edilc.1 fiyntınrc1an Uı;er llrn ten-

lt~tlalllı lr<:n bir J.ı..rıırın 10.yl. iştlrt'tk hissesini zam'ilnınca yatırma· zil olunur. 
,~ ~1ecı~tır. nu ıo.ylh~ no br- DO n gece yarısı yıp ta hakkınua raıı t:ı:c.bı surctııc a - ncaret mnksadilıJ kendi hesap 

it~ bıırt~ Yclt?r l:ruıkasma ver- takibat yapılnıaltta ole;ı belediyeler larına fabrlltaJardan çımrnto alan tUc· 
~ ~ıe:~llc!e Olclukıarı senelik Saatlerinizi bir saat geri için de, bu takibat dun!urıJJmaktndır. car ve mUesscsclcr portlant nev'i için 
~~ili el in c!aha kolay bir u · aldınız mi? Ltıyiha fik!r ve mtltııl"'aları alınmak 20.70, sUper siman nev" iı;ln 23.70 H. 
' C!~r 1,;rpı§ c<mmekte, ene Dün geca saat 24 teıı itibaren yaz Uzcre altıkadar veklllel'tre gönderil· ra olan fiyata, tevsik V" belediyelerce 

t~Yell ::k r.l.3ıi<>sinl bankn. saati sona ermiş saat!cr tam 24 tc 
1 
mlştir. ön\ımUzc!t:kl ay lı;ILdc Meclise kabul edilecek fnbrtkad&ı! aatış yerl-

Cdl>:C:orlıı bU boI"S- bir saat geri alu.mışt.ır. &evkolunacaktır, ne kadarki nakil maara.Iıannm ilAve-

Bucfupeştc, 20 ( A.A.) - Ofi: 
Budapeştc'nin gayri resmi Smolensk mmtaka.<;tnda Sovyel 

mahfillerine göre Mareşal Bu- kuvvetlerinin taarruz harcketleı i. 
diyenni, Dnieper hattının kesil· n~ devam ettikleri söylenmekte -
mesi merine vazifesinden azledil· dır. 
miştir. Mareşal Budiy(:nnitnin 1 Maa.nıııfil! nıutehassmlar bu ta • 
halefi tayin edilinceye kada?' cc. I arr~ h~et.el~ cephenin • • 
nup orduları gnrpu kum.!ro<l::ı.nlı- mumı \'llZıyeti uıerL-ı.~c m&mir 
ğına Mareşal Timoçenko getir il- l olamıyac:ığt 1uı.naa Lindedlrle!'. 
mi§tir. ' (Deoomt .Ser.. ~ ~1. 1 de) 
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Yeni ·ran 
şet inşahı 
asının mallarını 
hukomate 

'Sovyet cep esi önünde! ~~;rım~~~~;~~~ 
DiQer hava cephelerinin hareketg~zliOi ve I zırhlı kolu 

--~ 
Fin kuvvetlel1 
Leaıagr•• 
enıer111•• 

erk ediyor 
Taltta11, 20 1A.A.) ....-

io91et dnlı. 

Sovye cephesindeı i inoillz tayyarecmaı .. :~e;: 
~rDlmelltecUr, lıldt oepll..ınde 
bugtlnkU .uJı6netin bir daJuı ay. 

Rus moda 
hat;arı 

karşısına 
vardılar rs Aj"n~ı : d:r·yor: 

Yeni Sc!ı·nç!'.h, tamk 
• salnn hüHin malla
hük:" rn~tsa ~rketme

karar verm:::lir. 

il lyan 
tayyareleri 

altadaki hava maydan-
larını bômbaladdar 

....... (A. A.) ...... Dlil ~ 
kalyan bomb3rdıman tayyare.: 
Malta adalında Mioabba ve 
~ J"ar denlı Ui)'Yue meyıl!ln6 
bombaıanu.,ıarcbr. BfJ denli 

ıneydüında vukaa ıele
ıar •• )'aq:nJu bcımbkd1' 

unanierimlsin mttrettetiab 
!lll'~m mUtahede edilıfttş n 
.... n.. .. üiD J~tler oidiltt 
llllllmıetrr. Dtl;mamıt lfddetH 

UılUla ntınen blltUa lül ~ 
bombadonan tayyareleri sal.iı. 
lltlerbıe ••det et.m"glerdll'. . 

Pariste 
lomun;sı propagandası 

yap:ın 

iki Fransız 
urşuna dizildi 

:tfal. JÔ A.A. ) - Par.. d+atmdi 
omirde komUii!at nropagandU 
k sureWe d:l§rııaııa yafdttli e'f. 

dotayt tk! Fr'..ıı.r.ım kUrşuna 
blldLrflmeicteaır. v~ r.dyd. 

iP keti AlıüıiJ« ile l;btrltli 
•löe.nıara IWfl te"4b' aimmums 

Peteı\duı litetıd1 .. 1lam ı..nr 
ri ara.amda. FtaDaaiiln 7enlden 

" lhyaaına çalıpn btt Jtlflft 
aksi ıstflcame(tc ça.ı,an 10 İıll'l 

bulur.du~u .sl5yl ruiştlr. 

tlplker fWllan ll.Ave c.t."IJl§Ur: 
- Bar 90kak J:ö ~ ·n~e c!nayetler 

dır. Yeraltı trenlf'i1 bit tUDir 

WNJt AınetUrt 11dftf'ttntn lll"llUll 

olarak memleketi bar Hl sl1rWı: 
bu ~ tarih "reı.ICtmıbur 
it ve d89t1*ftım ,.;. llldalf ,. 
tıım!nl .eNtlkt!f' .. 

Şark c~eei ba§lecMrtan 110nra
dır ki; Manş, Afrika ve Akdeniz 
eepheleri tavsamış oldu .. Orta şark 
Afrikas nda muayyen bir devreye 
slkıştırtlan ileti hareketler J.i,;;;:
hudutlarma kadar uzandıktan son
ra durdu. Burada mttıver havacılı
ğmfıı mUnferıt bir halde Tobrtık \:..; 
zerine yapılan pike bombardmıan 
taartıizıar.t ''e aİ'a s:ra tekrar edi
len SUveyş ve Kahire bombardı· 
maniuı göze ~arpmaktadır. ~hra 
tayyareciliğinde en mUhim rolil 
etynayan muhakkak ki nakliye tay
yarecilerictit.. lıerı hatlara varın· 
caya kad!r her tUrlü idmııili başar. 
mağa çat~ nalrllyeciler Afrika
nm muvaffaktYttlnde IDiiJ ôlmu3-
lardır, denebilir •. 

Akdeniz cephes nl mlhver Uiyya
·reciliği ltalyan havacılığına bırak· 
mııttır. Alman tnyyareciler"nin üs 
dlara.lt ha.ınladıklan ve kullandı:k
lin .SJeilya tayyare meydanları ve 
tayy&l'e Usleri İtalyanlar tarafm
dan İcullanılmağa ba.şlanmı!jtır. ra 
liat Akdenlzdeki bava hakim yeti 
ltalyaıi tayyarecileri eline geçtik
ten !Onra gevşanit bulunmakta -
dır. ~n; ın,mz gemi kafile le· 
ı'lnln arada "'rada bu denizde seter 
yapttktan göze çıa.rpmaktadxr. 

Akdeniz ve Afr·ka cephelerinin 
bu suretıe bJr sUkftnet devrt!linde 
bıilumnatan, Ma.nş cephes'nde de 
eaaalı bir faali) ~ olmayışı, 6te -
denb~I ileri surnıen iddia.larıı 
doğruhığunu teyit ettnektedir. Bu 

Tıp tarihinde mühim 
bir keşif 

"Grip,, 
mikrobu 

tecrit edildi 
•• ••tlo• 

Cap ,ehri tıbbi ara§brmaf ar 
enstitüıü tarafından e1de 

edildi 
Le C.p 20 (A.A.) - Ct.nubl AtrUta 

tı11bl Jtqtfyat bflrosu mll<.ıUrO doktôt 
Cluvet' bfıgtlii yaptıtı bb tebll~dl 
'hı5 tarlhlnde ilk acta 61arı.k eıınoenıa 
(g'1'1fı h staııtz) mll<robw tıiı teerlL e. 
diltnlf 6lduğıınu blld!nntıtıt. 

fiu fieUce eap oebtl bubi arqtıı' 
iıalü fn.t.lt«st1 taritlll&D elde edil. 
&ııur. 

Ara;tırmaıat 191~ ilttEatiıde tıtıtftn 
dUDya,a tahribatmı Mllttıt# otan rru 
ıaufaıttm tekrar ttliiem~ır. mllksadlle 
irıllU mOdafaa nP.zaretln'JJ busullf ta. 
ıewe yapılDi:,tır. 

M <Jt; !O (A.A. l - l><:Jttor Cıuftt 
trtif mlkrobwıun tecrldlv3 alt be)'a • 

iatı nraauıda ıunlart aöyletnı.,tır: • 
''lltftlce bit çoktan eıınoenza nıfk. 

robwıu kc~ettlk.erint 1"c!ia etınıııtrae 
4'e lier cMfUbld& bu tddlal.U'ılim yeral= 
dlduta ta!ıaklmk etmt,t.!r: Fakat bls 
bakl1d mlkrobU tecride ıruvat!ak oL 
tutumuza kaUyetle kaAlıa. Yakındı' 
lluırlıyacatr.mz &§IDID b.m&ID9l m1I. 
illdr olaca~• tıinlt edlynru.,. 

Yazan: 
Mütehtu•u Tayyareci 

T. A. 

iddiaya nazaran, §8J"k • eepfıeelnde 
Sovyet Kızıl havacıl1ğmııı adetçe 
fazla olan malzeme!!li karşmmda 
mihver tayyareeillk makamlan cU
ğer cepheler! de btrer parça thmal 
ederek buraya karıı kuvvetli bu -
liıninak lDaumunu hiMetmiıjlerdlr, 
Mihver tayyareclllli elinde mevcut 
tayyarelerinden &ncak on btn ka
darını, bir çok fedaklrbklara kat· 
!anarak Sovyet cephesine getire
bilirdi. Fakat Sovyet tayyareclll~ 
ise ad t 1 tibariJe yirmi, ylnnJ bat 
bln harp tayyares'ne malik bulu
nuyordu. Bu kuvvetl devamlı bir 
taarruzla saf harici edebflmek Ye 
lfugünkü hava üstünlilğtlnü kur • 
mak p:ı.hasma diğer cepheleri ih
mal etırıefJI zarureti vardı. 

fJte Sovyet cepbeelnhı hlldilıl· 
yeti, diğer cepheJel'Ce elde edil
.mit muvaffftkıyetli eafh&1ara ter
cih ediletek ıem·n ed'lebllmJ,şllr, 
denebilir. Almanyanm Met eep
he9inl de ihmal etm,lf ..ayette 
bulunduğu zannedilmektedir. 

.Manç eepheshıın ihmal edllmit 
bir nziyette b:rüıbn11 obiiul 
takdirinde, BUytlk Brltan)'a ~ 
ra torhık ha•a kunetle.thiliı )fi de" 
ha eidd)·e atarak .letiJ& ~e ifPl 
altmdati ıalıil •e Umadlafiııi n 
Almanyanın Jo feh.lrltrile Mftatl 
mmtakalamıı ılddetli btr bombaf .. 
drmam al\mda buhmdlitınuı Jcap 
eder .. Bu tanda hareket kudret 
ve ş'ddet.Jtti Jtaybetmf}'eeek •e et
memi, olan biz müdafaa tertlbi ne 
mukabil ~ gibi mukabele 
görmekten utaktır. 

Amerikan hava sanayilllden Bil
Jilk Britanyaya kar•• ya.pı*8.k 
yartlim'l'Jl ilk kafllesl te9ilm mımıv 
ken fabrika a.mt k~ine hitaben 
Lord Haktakem aöyled:iği biT nut
ka bakıla.dıWt ofı.ıraa, uua mem.11-
ll bombardmian tayyarelerinin 
hizıtıate gbişt (fetilerin maına za. 
manına fesadilf ettlrileceltt.ii ki, 
bu takdirde yapılacak gece taar. 
ruzlarınfn ~k fa.zir.. mUe88lt ola~ 
cağı ve Alınaıi.I!ırm ge~eft aene1er
de l'3Pm.JŞ oldukları taarııWann 
acısını çtkaracaklatt kuvvetli b1r 
kanaaf Jıalltıdedlr. 

lngtUz 80ğukkanlıJıfmın o 1&

mana kadar temk'rıll bekliyecefi 
düşünillebilil' .• Fakat bu bekleyit 
dünya cfkti.n umumlyesinde şüphe
li dil..crlİncelere ve tahminlere yo! 
açmaktadır. 

lngillı& aana)11nln Anieı'lllail h~ 
Ya ~aatile bitleıerelt mlhver tay
yare 'stihaalAtma mUMvi bir Wıla 
almağa y8.klaşmış olması, Brit:ın
yalı tayyarecileri tehlikeli vazi
yetten artık kuttarm..'ltır. 942 yı. 
lfiida ?fü tehllkenin lifç kalmıyaca
ğı iddilan tia.bit olursa, ki Amr 
riltanm ietih8alit yüzde ellisini 
lngUtere imparatorluğuna vermig 
otmaslyte buna maddi lmkinlar 

elet etmeel beklenema. 
Kant cepbemncteıd llUrbtift 

p:rk ceph-.ıdeld ınJ!n'er ta,,.... 
re faaliyetbıe mbalt semlnler u. 
mrladıtmı kabul etmek •tanuı 
'f'IU'dır. Jılibyerln JhtJiaJ ettılt b!r 
eepbe llzerinde hiç bir kon11 •e
recek h&dioeıilii eereyan etme11tl 
tatk cephesinde Almaii tayyareel-
liğ Dl Mrbeeige hareket etmek llll
JtAnlnr.na uvu,turmqtur •• Bu ha · 
reket aerbeıtllğJnlıl de Sôvyet ba
vaeılıfı aleyDinde tecelli etttli mu
hakluı.ktır. 

Bugtl.ıı Jıç1n Britanya tayyareel· 
Jerln ·n Sovyetlere yardım etmu 
ınrretile kendilerine "8rk cepheetı· 
de bit hlsee a)'l!'llll3 olırWatını, 
harbJıi ilk gdnıerincekJ Jıareket
s·zllklerinhı tellt181 ınahiyel.lnde 
o1al'&k da tefsir etmemlıı kabildi~. 

Leıililgtat nn~tfftde ~ 1ngth 
n flloaıı faaliyet~ geçmljtir .. Bu 
mikdarm adet otataır kırk bil la1"' 
yareden ibaret olduğunu tahmin 
edebll'rtt. AncaJt bu aveııatttı mtı· 
vaffakıyet p.nelat'I da mtlt.eaıilt» 
yardıınlarm gelniem tüdit!nlM 
mllmlrlln olabilecektir. Scwyet b
ra Ol'dulal' nm ımı1ra•emetıaı ar
tıtaıeak, Iıml htmlClalrm mu:cal>e. 
le ve be-iki de taartUil maneYIY&b
m dtuıetteeelı ba yardım bulti 
için tem •11uuunda yettfmtt ola• 
:rak 1ayıtabfllt .. Bu dıl tıUtr ceplie 
81 ighı tyl bir ıua.ıancttr •• 

Odesanın 
vaziyeti ........ 

enıuae....,.. 

Daha mO ait 
görünüyor 

Jtf oskovcı. tO ( A,A.) - Sovyet 
istihbarat büroeu reis muavini 
M" LoiJlovski Rumen kttalı!tıtıtn 
tıgradıkf arı büyük zayiat neti. 
cesinde Odesan•n yaziyetinin 15 
gOn e-vvelkhfden daha müsait oı. 
duğunu dün söylemiştir, 

Muttıaileyb. Riıföei'l kttalatI 
aras•nda maneviyat bozuk1u!tı 
ve memnuntyet.ıııidiğin başladığı 
fnüFahede edilifıü Rumen hükQ. 
metinin muharebelere devam 
mesuliyetini deruhte edemiyeee.. 
ğini Alman bUkftmetine bildir. 
mit olduğunu ilhe eylemit ve 
bunun üzerine Almanya buraya 
ehemmiyetli maddi yardnnJarda 
bulunmuttur. 

Aym zamanda RumanyadöJ 
Alman fşgaJ ktıttıandaftlığı Rü
maııyaJdar aruında tezahnt e. 
den bo~nctıluğU ~ermek ~ıı 
tedbir ittihaz ettneJc emrittl aı. 
mıştır. 
ı..monıtt Almmlarm nllhaarda o. 

desa muharebelerinde ve bllbaaıa ba
rekAtm tanalmliide dalla mtııım roı.. 

ıer oynaınaıtta Olduklanu .. yan et. 
mtıttr. 

~-(AA.) -Ode.aJ'adol 
na ~ " nfallatı.dl' TO taDll " 
Pilde t8f8JtlrtlJtl tialunan bir Alman 
" Rumea iarllb JIGlu Kltracı.ıü8 &ov 
Jt\ doMmna•M Wp ta,,.,._. 
MkniniUilA ............. f'.'ıov19t tana 
releri ftpDim bom~.... .. al • 
o-ktan UCJ&rail ~ •teflM tut. 
•dfl*rdit. 
BomlıardullU tana-eNfl .... 

füta taftk " mWi atnio1IO tlh..,, 
etallf illi ,.... &00 de fdla uker 
mdtlrereıı ild • ._ ı.,,.,..mı dllftır .. 
mGflerdli'. 

d 

Garp 
cGIOnde ....... ,A.A..,-~ ... 

llfHll sarp 90ftl8de1d ınubabltl iıildlrt.. 
yor: 

Garp ÇöHlnde bar, edeı. imparator 
luk kuvvetlerine fngU1z vtı blrleflk A. 
merlk& fabrikalarından n:.tliemadiyen 
bllcum arabaian, top.lal' .. = tayyareler 
plmelltedlr. Me11ne& w. aJlar 
•ffmda clOfılhMın da ellellılmt7eW 
Ukvtye kuvveUert aıdıfıru g&lteı'e!A 

.... bla' fttdfli, !JClllz dPnl9 lnlnet • 
16'1 tamına• ltaı,a Le Atrllla ..... 
ıiindakl muvual&JI teml?A eden m1h 
~ ,.iaf1ertıte ~ ll97!*t ıtaı.. 
yan gayretln1n ehemmt.JıKUıi ı.alı&t et
mektedir. 

Buenes Ayreste 
Alman 
sefareti 
taşlandı ...... A,.... (A.A) .... t>thl 

halk buradıUU A1m&D Nf&ret1 bfDato 
-. t"'1* •o•·ı ın'tta. 

Bir nıuzt;> tarafmdın. atılan b!r hata 
fitefi dfid& bulanan eejfıCtierle ~ 
tetbaneyt tfraiı...,••Y9 ~mar dt1m 
pofteet aıUıddi katgaf81111 ~t et. 
mlftli. 

B&Wdye~ Ma~ Alman --
telinde btr yaatf6 tiotiltiafi De lcablU 
i§tW bir ~yu ihtf'tı e<!ftl MI' life 
buımuşıaı'dır. &fru aoll.ı'& lidı tfVJti. 
lat yapıbnıj\rr. 

Emniyet mtıdltrtlftl id&tettideii!ri 
nıubafaam fçift katt e&lrler ftl'ml .. 
Ur. 

Dtfer taraftan l'llhrerlö eiJd ;ı&vetı 
n sabık Franılako Alman b&fİt~ 
801on olan Frita Vldec.uıl', ahiren 1iq 
lloaaoloaluk vazlfesilı.:- tayin edfldllt 
blldlrtıen Tleu Talne gitmek o.ere 
Japon Karubamure vaı-urDe lı\ıenoe 
Ayreaten Kolıa7e barelce• etmlftir . 

Helainki. !O ( A_.A) _,, 
hazırda Fin cephell P 

di~reli berlah~~~ ~ 
!eri e ki Rus • F'!~f, .,...., 
dunu biraz geçırıt~ .. -.ı.ttf 
rad önlerinde RUS ~ 
ları karş:sma g~-:.:.Jf 

Bu mmtakada $tıe..,.~ 
kayde şavan bir • jtJ .. ~ 
mıı olduğundan ~rl dr.; 
sala yollarının taırıal~~ 
maymlannm k ~ 
mlinterit Rus kuvv~ ~ 
lendikleri ornıanlat:·~s...J 
mesl ameliyeı:.iy1e ~ 
mektedir ~ 

$arlı.i . Kareli eeitd~ 
nehri boyunca Fin~' 
nehre tıla~ıklatl Jaf, 
!etmekte meşguJdU!---ti;. 
a;,tı11 iimanda Fltı11fl": 
zu Slrumda RUS~~ 
yWı kısmından ayı'l•~ 
riyetinde kalan ıntıııı':...:ı 
Sovyet kuvvetlerini 
de icabetmektedit. ~ 

STit nehrbrln ı: ıııuo8" d-~ 
ıııat ıçbi mıllllm .. .,ınace~ ~ 
ıer &l'Seylemelrte:'Ht· ~ ~ 
manak aeımryotu kd ~ .... 
Lentngrııda: elektrik ~;!' ,,
iki eıeıtttllt santralı ı 

m1f v&ztyettedtr. ~ 
Dalı& şimalde şarki ıC 

ııavodek 18tikaıncuııd8 

* MadeJıüd p& ... ~ 
VAK•T J&yıılıtl unlf; ve mu ~ 

t mı da ka'8UkUr. papllt ~ 

Sizin gtızcttemMlit. Her r.=o:.:-;:\.!" ~ 
Gr•naaa yazma, siu yoııa.ımau •111 mtt ~~ 

kudllyeUftl tud1ll ·-
1
1"" ..... 

<--'~" t'fl!f'eC'! Jitb tir. -

t.cz&cı Vedat, sevip bkandığı kansr 
lrA,ka etJcaleıli tftliıi Ye münasebet 

llDJllCle oklugutıa kanaat getirerek tiddetli 
bvtıa.Lm aonra GDU 81dürdül\i günden- 1 

Edebl 
Roman öMRAILO 

Yazan : 
~EFIKAHME 

SEVENGIL 

eeldı ott iün evvelki Buna se~~ 
küçük uygunsua telıire olsun ~ ~ 
m~k iiıere kafoaile yiptnıfb; yan ?il 

nan nl§ftnlıama daima hütmeıtha"' :a•• ~ 
görünmek ve ondan b3şkalanıı1 ~ 
t.alcet çerçe.,esini qmıyacak bir ~ :.ıı; 

• daimt bir amp ~in lcaranlıklan 
yapmaktadır. Eaacı Vedat, kadın 

~lndıeıı btı hale pldi; Ahdıet Dündar sa· 
akpm yam batında adeta kendisile alay 

um::ır~ dalım ve p~ halinden zevk ala· 
net 'eleneıô delatan bu kaim tarafm
aldatdnllf adamın ıüpheli macerasını 
mele l&aru •emek üzere olduiu bu

liDl«mle Jeni '-tum eııtereaan hulnuı~ 

Evlilik hlyatilkta bu da vat demek) 
brar ve!rip evlenecek oJurİana Selina 

~ ........ günün birtncle Ahmet Dünden al
mı ~ Senri Hanımefendi kocaaı profe--

doktor Ali Ceyllıu aldatıyor mu'! 
Ah bu SemrA Hannnefendi ... Şu gr 
i Buftk NJahati ohnua idi, yahut Ah
Dündar orada 5-ri Hannnefendiy~ 
lip onunla tan19mataydı. daha doğtu-
~rA Hanımefendi ayttlacaklan son 
A1'met Dündann kulaftna bir şeytah 
rtbt ftt!k, yaktcr, ~chirli ~t1eri IÖ)"' 

•1e1dl -:e~ adam bu azabı c;ekm~k
Setml Tumrul Pınarcık kcivi.1nde Alım~ _lkl..,_ mektup yazıneımı botu boşuna 

l#lrııSD*Y. ecekti; Ahmet Dündar timdi bel-

ki de evlenme işinin biran önce bitirilmesi 
için ya Bunada, ya latanbulda mCfgUI ola
caktı 1 Ah. bu Semra Hanımefendi ..• 

Elindeki iki tablonun liiç olmazsa ana 
Çizgi1erini c;ıkannak için daha iki halta ka
dar Bursada kalacağım eöylemiıb; hahanm 
biri geçti; demek Semra Hanunefendi daha 
ancak altı yedi glin Bursadadır ve bundan 
dolayı da Bursa timdi lmralıda tiddetli iOlt"" 
bahar riizg~rlarmm ortalığı birbirine kanr 
tırclığı bugünlerde Ahmet Dünclara müthif 
ve tehlikeli surette cazibeli görünüyor. 

Mektr.plcr açılmıgtır, ~ima T umrul ar 
ttk kolay kolay işinin bepndan aynlamaz; 
bir kere kı§ bastırdıktan eonra Ahmet Dün
dat da llrhk uzun mUddet lmmlıda kapanıp 
kalacaktır, bari luş şı;elmMen jcif'c'elci kurt"" 
lanhı eon bir defa dökmek üzere birkaç gün 
için Bursaya gidip gelsin ve ondan sonra da 
sa "'fam kafa, rahat bir dimağ, ıevk ve hara· 
retle işine dönüp lmralıda tekrat çal11mağa 
baılesm•.. Ahmet Dündar k~diaini yman. 
hft1'llayan, }ı3]le muhl'S~ hfnbir mesc1etıfn 
hiç 'birine esaslı bir devl olmamakla h~rahet 
bövlf'! Mr kal'Br verm~ olmaktan aiikdn bu· 
larak cezaevı müdürünü gördü ve geçend~ 

' 

batlayıp da bitiremediji bazı aile itlerini 
yapmak üzere tekrar birkaç gün için lmraJr 
dan ayrılman lizımaeldijini bu sefer sıkıla 
sıkıla söyledi. 

Selma T umrula yazıp Buraaya gelme
sini bildirsin mi) Ukin nasıl olsa lc6y öftet
meni okulun detse bqladılı iUt hafta ifilli 
bırakıp gelemez; ıu halde ... 

24 

Hürriyet ne tatlıdır, ne tatlıdır! Ahmet 
Dündar, Buna yolunda tek batma eeyahat 
ederken. Buraaya vardıktan sonra (:elikpaa 
las otelinde kalabahlm içinde istediii zaman 
istediği kimse ile ietediii gibi dUtUp kalkar 
ken, konu§urken lıep bu lezzetin çılgmlıklr 
nna kapılmak ietetfnJ duyuyordu. Daha se
kiz on gün evvel yine bu yollardan gec:ıntı. 
bu otele ge)mi9, bu aalonlarc:la, bu koridor 
larda, bu bahçede dolatmlf ve her adımmcla 
husuat bir itina ile, cliklcaüe ~ 
5fdıftıa Tunmalu ~. lntlcandmnamalıı 
gücMtdinttemelc idn J,er harek"tine lOzr 
mundart fu1a bir csl~U ve nizam ka~ 
için yorulup hrrpalanmışb. ~et Dündar 

ve ihmal ile kmşı!amak vaziyetinde~ 
eli hiui ile yaııyor ve yortılmuyof~ 
h9flanına onunla konU§uyor ve o~ 
11i köte1ini beğenirse orada otu1'11 ~ 
kadmm maktan profilini ai.izmüş, . 
ali bakışlarile tannıf olrMk gibi bi~ 
filinca hanımnı «(i%el 1<i2lerine dl 

11
1' ~İl 

nmdaki nipnlısmm bir küçük arzu•UK..ı 
IMllUf oLnak tehlike~i artık mevcU~ 

Ahmet OOtıdar Adeta 1erbe' ~,J. 
zaman için elinden kaptmp da son:ı.~ 
hürriyetine kavuımuş bir İnsan1n 

141 
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bimt duyu~rdu; nİf8nlı iken böY 
ya eYlendikten eonra naııl olacak) . il. 

Senelerce anaımın dizinin dibıl1 
yümilf, daha eonraları da dıt hayatt ____ ., 
çekingen, yan mahcup ve becerik•İ%k .--"'""'"' 
olan Ahmet Dündar bir zamandır 
de hani olan yeni haleti nıhiyeye . 
dalgalı bir hayata atılmak, herket ~1" 
mak, eğlenmek, c09mek ve çılptl1J1 
ınak 1httyaem1 h;teediyor w buftU 
1Mmet1c üzere oldufu etrada, yani • 
ve uelanınak lazımgeldiği uman hı 

(De•-



Bu seneki tedrisat 
vaziyeti etrafında 
Maarif Vekaleti mekteplere 

bir tamim gönderdi 
Geçen ders yılmda okulların 

tcdri.,ata erken son vermeleri do. 
layıs!yle okullarm bütün sınıfla
rında müfredatın tamamlanma· 1 
sına imkan has l olmamı§tı. Bıt 1 
sebeple bu ders yılı başından iti
baren takip edilecek tedri va. 
ziyeti etrafında :\laarif \'ckaleti 
bütün okullara bir tamim gcin· 
dermiştir. Bu tnm;me göre: ilk 
okullarda öğretmenler yeni ders 
yılma girerken aldıkları s·m.na
rm umumi ~e\'İ\"e>sini voklıvac::ı.k- ' 
!ar ve cf~r geÇcn yıla ait· der::; ' 
maddelerindn talebe) i ı ilgisiz 
bulurlarsa reni sme mtifredatı. 
na gcçm~den önce bu mnddelcr 
tiz rinde <luracaklard·r. Vaziret 
kanuni to.diller dıf'mda ders yı
lını uzat.ıl"ak ir cedersc ilk ted 1 

ti a.t meclisine bi:dirilecektir 
Öğretmeni. b:ı.şöğrl!tmeni' \'C

ya pğibncni oJmıyan ilk okullar. 
da ~:k kalr-.ca'k "~aıflar öt~ki ;,;;:; 
retmenler tarafından deruhte e 

dilecek tir. 
Orta okullarda da: öğretmen

ler okulların açıldığı 25 eylülden 
itibaren üç gün ic:inde talebenin 
\'aziyctinc f:!öre e\'Yclki sın:flar. 
da okutulmamış maddelerin nna
hatlarmı 28 birinciteşrinc kadar 
göst.:m 1ek üzere bir program ha· 
zırhyacaklardır. Eu progıcımları 
okul müdürlüğüne verecekler, 
bu müddet sonunda neticeyi ge
ne bir raporla okul idaresine bil. 
dircccklcrdir J{nmınt notları ve
rilirken talcb~yc lbu maddeler de 
sorulacaktır 

Yüksek okullara gelince: ls· 
tanbal ünive~ite-.iyle .Ankara 
dil - tarih _ coğrafya fnküllele
riylc diğer !bütün yüksek okul· 
!arda r,österi'miyen bahisler v:u
sa, bunlar müesse;;cnin hu usL 
yeline göre.· derler ayrı ayrı alı
m.ırak profesörler meclisinde tes 
b!t olunacak bir program dalıi
lir!!ie tamamlanacaktır. 

Tren yolu 
inşaatı 

Ray ferŞ.iyatı Sinan 
istasyonuna kadar 

vardı 
DJ~·arbal,;ır; 10 (Husuf!') - Olyn'" 

bakır - Ciz!"'il kısmı demir yolu J.nşna :.ı 
geçrn sene BismUe kadP.: vardığı vıı 

bu kısmın işletmeye e.çılı:r:ı§ olduğu 

mıı!Cimdur. msmlldcn sonm Salat k•·P 
rUsUnUn de ınşaatı lkmaı edildiğinden 
ray ferşlyatı lfümıll:1en 21 k:tometre 
ilerde Sinan ~tasyonuna Lugi.Jı varmıs 
ve Sinnn halkı medc'llye : ynpırısı o 
lan trene kavuşmuştur. 

Sinan ıstasyonu Bis:ııJ•den 27 Dı. 

yarbakırdan 70 kllc• ıelrt.: mesafededir 
bu kısmın da önUmllzdek. cumhurlye! 
bayramından ltlbaı en f<ılt tmeye açıl • 
ması mukarrerdir. 

Diğer t.nra!tan Elö.z.ğ • \"e.n aemlr .. 
yolu in ~atına hUmmıı!ı bir surette de. 
'nm olunmnlctndır. 

- -o-----
~r Slovakyah 

doktor 
1-Iava Kurumiyle fakir
lere 500 lira tcherrü etti 

Slov:ı.k tebe::ı.s!ndan Dr Slvan 
Kertes Vali ve Belediye. Reisi 

~ U h tek 1
1 1er1 b 1 d k 1 Lütfi fürdara bir mektup gönde-

:l r 1 n u u a r 1 ç a re l'erek yarısı hava kurumuna. ya. 
il rısı da fakirlere tevzi edilmek ü-

zere 500 lira teberrüde bulun· 

Cürmümeşhuda giden ınen1urlar reşit muştu_r·--o--
olmıyan çocuklarla karşılaşıyorlarmış !

1 

Fiyat liste!erl 
Fiyat muıal:a"be btiro u. son 

znmnnlarda garip b:ızı "aziyet
lerlc karşılnşmıya başlamıştır. 
Bunlardan bir tanesini, dünkü 
sayımızda yazmıştık. 

Malfım olduğu üzere. dtinkü 
sayımı.r.da bazı muhtekir esnafın 
h ... klarında ıhbnr yaki olduğunu 
anlar anlamaz l:epenklen indirip 
kendilerini "yok!" cledrittikleri 
yaz·lmıştı 

Büro, bu hileye karşı, bu gibi ı 
kapalı dı.l.kkfınların da mliher!e. 
tilınesi çaresini bulmuştur. Fa
kat. büronun kaışılafitii:'l bir di· 
ğ".?r hile var ki hcniiz buna bir 
qare bulunamamıştır. O da au
lur: 
Bazı diıkkô.n sahipleri mağaza-

Üsküdar Ceza Evinde . 
venıpavyon 

Üsküdar ceza evine ilftve ola. 
rak y pılan pavyonun inşaas1 
bir ;k; güne kadnr bitirilecek: 1 
açılma merasimi yapılacaktır. 

Bu pavyon İstanbul ceza evi- 1 
nin yill<linu hayli hafifletecektir. 
Diğ.'.!r taraftan lisküdnr hapis 
hanesine bu pavyondan daha 
ba~kn ilfn·cler yapılması da dü
r.ümilmcklcdir. Ayrıca mahkum 
atolyeleıi de aı ttırdacaktır. 

Mükeme! bir plan kurarak bi<'are 
l\lister Esmuru ayağına kadar 
getirtti. öldürdü ve mücevherle. 
ri alarak sı,·ıE,;tı ve hiç bir ma
nie rastlamadan şimdi her nere· 
ye gitrrıişse oradan bi7.e giirı..iyor. 
Bu kaçışı kolaylıkb temin ede -
bilmek için lazım gelen pasapor. 
tu da önceden hazırlamış ola -
cak. Bir vapura bindi mi, doğ 
ruca Roterdam'a, yahut Antrepe 
yahut Esbjerg'e. yahut ... bilmem 
ki, herhangi bir limana çıkabi
lirdi. Yalnız beni üüşilndüren bir 
me~cle vardı: Otomobil! ... 

Otomobilin rnlda bozulması 
hakiki bir kaza· eseri miydi: yok 
sa uycurma mı? . 

Çünkü bir otomobil kazası 1le, 
kendisini takibe gelenlerin yolu. 
nu şaşırtmış olabilirdi. Ooto!Ilo
bilin ü1..erinden sahibinin ismı ve 
numarası (;ıkanlmıştı. Bnna ba· 
kıltrsa. kaza hakiki idi. Ancak 
bu levhaları o civarda bir yere 
saklamış olduğunu zanncdiyo -
runı. Mahalli polis sıkı bir .ı. 
raştırma yaparsa, bunlan ~
labilirdi. Bu noktayı Çaney ıle 
müfettiş Jalvana i,.cıaret ettim. 
Fnkat Çaney benim gibi düşün· 
mUyordu. Yorksayr mmtakası -
mn kocaman bir haritasını çı . 
kararak masanın i\z.Crine yaydı 
ve izahata başladı: 

- Bana kalırsa bu adam, oto. 
mobilinin numara ve ismini, ci· 
naycti işlemeden evvel söküp at
mıştır, Onun için. bunı~:ı ~ev. 
zuuhahis olan yolda degıl, cına-

llzım· 

!arma, sinni rli.'}de vasıl olmamış 
çocuklar koymakta. böylelikle 
kanuni takibattan kurtU:mak ci
hetine gitmektedirler. Filhakika 
murakabe m~ruurları, ihtikar 
cürmü meşhudu yapmıya geldik
leri mağazada bir çocuJt ile kar
şılaş:nca 1.abıt tq.tmıya imkan 
göremcmcktedi rler. 
R~id çağına gelmemiş ço

<'ukların imzaları, kanun nazarın· 
da muteber olamıyacağından 
memurların baş.ka ti.irlil hareket 
etmelerine iml:iın yoktur. Halbu· 
ki ekscriı:i gayri müslim olan bu 
\QCUklar açıkgöz ve müdrik genç 
lenlir. Murakabe blırosu şefliği, 
keyfiyeti adliyeden sormuştur. 

Peşteye 1000 havagazı 
saati ısmarlandİ 

Ha\·agazı şirketi me\'CUt saat 
bu11ran1nı önlemek maksadiyle 
yeni tedbirler almıf't1r. Şirket 
evvelce elinde bulunan 300 saa. 
ti tamir ettirmiş ,.c yeniden Jfa
dıköy .şubesine 200 saat daha al· 
mıştır. 

Şimdilik ihtiyaç. bu aatlek"le 
önlenmiyc c;:alışılacaktır. Aynca 
P~teye 1000 ta.ne saat sipariş 
edilmiştir. 

Kafi gelmediğinden 
yeniden bir mikt~?" daha 

bastırılacak 

Fiyat murakabe komisyonu 
tarafmdan muhtelif zamanlarda 
kabul edilen fiyat hadlerinin 
mağaz:ı vitrinlerine asılması 
hakkında bir karar verildiği ma. 
liımdur. Bu fiyatlar, birer liste 
halinde basılarak mağazalara 
dağıtılmıştır. Bu listeleri vitrin· 
!erine koymıyanlar hakkında 
milli korunma kanununun hü· 
kü.mleı i dahiİinde takibat yapıla
cağından tevzi mühleti biter biL 
mez kontrol cihetine geçilmesi 
için terti"8.t alınrnıştrr, Bu müh
let, dün bitmiştir. 

Ancak, :keyfiyetten vaktinde 
haberdar olrnıyanlar veya mü 
caatta geç kalanlar, !';Oll gi.ınler
de murakabe bürisuna müracaat 
ederek fiyat listelerini istemiyc 
başlamışlardır. Talep o kadar 
fazla olmuştur ki listeler kırn 
bir zamanda tükenmiştir. I<"iyat 
listelerinin az miktarda tabcdil. 
diği anlaşılmış olmakla kontrol
lere geçilmesine şimdilik madde· 
ten imkan görülmemiştir. Bunun 
için mevzuubahis listeler yeni
den bir miktar daha bastırılıp 
mağaza sahiplcrıne verildikten 
sonra kontrollere bacılanacaktır. 

•• il •• • ' 

BiR CASUS OLDU RULDU 
Büvüh. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

34 tn~ilizceden Çeviren: H. MUNIR 
ı:alıhklar aı asma fırlatmış ola 
bilir 

Müfettiş Jalvan, bu fikri ta-.· 
vip etti. Çaney bir sual daha sor· 
du: 

- Adamın kaçması ihtimali 
olan Hal limanında tahkikat ya. 
pıyor musunuz? 

- Şüphesiz. 
- Yalnız şurayı unutmamak 

18.zımdır ki, Harrogeyt'de ''B~ 
yük otel" de oturan Hayden ı -
simli adam, sakallı biriydi. O -
nun İ<:in Hal civarında araştır 
ma yaparken ·berberleri doln.ş -
mak liwrndır Günün birinde bu 
dükk!lnlardan ·birine, aradığmı ı z 
adamın girerek. havanın sıcak -
lığından şikayet edip sakalları -
nı kestirmek istemiş olması muh 
temeldir. Fakat benim kanaa. 
time göre, Haydcn, şimdiki hal
de A vrupanın herhamd bir ye -
rinde Sarentzif mücevherlerini 
satmakla meşguldür. Bununla 
beraber, siz. gayretinizi esir · 
gemeyin. Biz de ümidimi?.i kes
miş değiliz. Arkadaşım Ham -
bervel ile birlikte, elimizden 
gelen her şeyi yapacağız. Şu 
şartla ki siz, buldtiklar,mmlan 
bizi, ibiz de elde ettiklerimizden 

delim. 
Jalvan hakikaten ümidini kesmi~ 
değildı: 

~ - Yakında bir haber c;ıkaca
gmı. kuvvetle tahmin ediyorum. 
dedı. Baldaki tahkikatimiz ı:ok 
geniş bir mikyasta ve pek srkı 
yapılryor. Öyle zannediyorum ki 
çok g~meden gene sizi görmi~'e 
~e1ecegım. 

Bundan ronra birkaç gün, gc. 
ne tahkikatla ..reçirdik Biz bil· 
hassa Mister ~morun İ...ondravn 
gitmezden evvelki harekatının 
ne olduğunu araştırıyorduk. Fa
kat pek çok şey öğrenemedik .. 
Mister Esmorun ticaretten <.:e • 
kildikten sonra Jlfk metodlu. pek 
basit ve muntazam bir hayat ge· 
c:irdiği anla.sılıyordu. Hemen 
her gün aynı şeyi yapmıştı. Me
sela, şehre iniyor, doğruca mu. 
cevheratçı semtine gidiyor, ar -
kadaşlariyle lbirkaç ha bihaldcn 
sonra mensup olduğu klübe uğ
rayor; yeğeni ile parkta biraz 
dolnşıyor; yahut onunla şehir 
dışına otomobille bir gezinti ya. 
pıyor. Bütün bunlar hadisesiz, 
heeycansız ve sadele§ebilirdi .. 
Mesel~ ölümünden önceki on beş 
gün iQ!nde ~ dokunacak bir]Y-
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Girip dlşCbıdlkce: 

Muallimlerin derdi 
Ba..~kala.rının derdini dlnlcm~l•, 

Jnsanı istemeden \'c lıiçhlr ~nçu ol 
ma.dan elem kayruığın:ı indl.J ir. Ö•w•. 
renirlz bir ıı.tırnbın lm\'urdu~"U 
ruhi& karşı kıırşıyn kıı.lırız ,.c nllı:ı .. 
yet hu ızt ırn.bm "idrftk" 1 bizde de 
bashr, biz de mwtnrip oluruz. 

Dün, ben, böl le lılr derde uğra.. 
d:rn, Bir nııı:ıllim nrluıdıış bcl!d, 
ho.ninı de kentli He meslekt:ıs oldu 
İ,'l>!:o"1U bllınlycrek, bnnn clcrdini 
mr.ktupi:ı gönderdi. 

Bu. bir iY.• mektf'p hor" ıihr. 
r.ursa hocslımnm rns2 yılma ait 
oıco;ken bedellerini heniiz nlmn.. 
dıkla~ı l nznn 'c bu lınbere ken
di tec.,slir \'e hayretini ilfl\·e eden 
gazeteleri okuduj;;'llnu bllc1iri.> or. 
Sonra, n aj'.'."l .)Uknrı: 

- N c diye uz:.ı[;!ı. ~diyorsunuı? 
Cu acı ey, biz.!n ~ılttığmı;ı:, sizin 
matbaalannızın kurulduı'lı yenle, 
tstanbı lrla dıı 'ıır. Biz., t-.t!l.Ilbul 
illt. ıııeldeıt lıocııları dn, mesken 
l>cdc-llerimi?.i huliı nlını;, clc':riliz. 
llel<•cliyc 'e 'ilü;:\ et lültS ~ıızino!nr 
n":ır, spor ;:\ ılılızl:ı.nna l.öcld<'r Iır. 
ı:Ji~·e c':dcr, mUlriıfot d:ığıtır, fn':,:ıt 
ltinıbll;ı· niç:n bi1.im hu !ı:ı!d:ımıı.ı 

lıütç<'-.inr sıi:ıhrnmaz. 
Diyor. 
tstnnbultlıı böyle bir hüdl'lenin 

) aşa.) m1 Lıir J•:ıkilınt olu u, .ı.;erçc!t 

ten n.c1tlır. Heli' t:u zın allıların 

hakl:ırm ı 'ermeden ikrnmi.> eler 
dıığrt mıık, c•idden güce gidec<>k 
şeylerdendir. Vllfıyet, lıiıtçesi, 
muhitin ilıti.> ncmn gore ynpılır. 
\"ııridııtile bu ı:1fi~ ııc.ı lmr§:llayaca.k 
l.n.n:ıllar ar.ılır. 

\ ıll:ml.-nbrrl, l.l'r gUn birnz da. 
lı:ı mesut blr ln~"afa do~nı gitti• 
if nl i)0'Tencrek müjde :ılmı insan. 
lnrm C\ incile bC!'llcndiwimiz 1s 
hın bul büt~.eı.;, n:ısıl oiul or da, bir 
kaç muallimin za\'n!lı hnl:l:ırını u. 
<!emelden uciı. lmlı:ror? Bunu mala 
fmkiinsızlıhl:ıru ~ ukıemelı bilmem . ' 
ne dereceye katlar doğru \'e fı:ıklı 
olur. 

lllt talıcll ç:ığınfüıW yu\TUl:ı:rla 
n~rıışmı, omli le. ini bu n.dz 'e ma. 
ne\ i ise ' n.lrfr'<lcn nıl nı l:ır, bi nı.z 
da h:ı mcml< r etin .. , ~lin mirfnnı'' 
lci~.lcrdlr. Onlara ı.nrşı hcııimizin 
borcu ,·nrclır. Bu bor~, ynlnız hak. 
laıım 'ermc!de bile ödenemez. 
Onl:ırı dü ündü_;--liml1 d, onları s:ıy

ılığımızı, onlara ırı. rıl> o'duklnrı iti. 
ıın~ ı gösterd'hıimi~i anlııt.ııc.:ık yol. 
l:ıra girmC'miz Z!llll:!.m gelmiştir. 

Umn.nz ld hu ses, fl C\ let Jrub. 
IJe.;"ndc nzım .. cicn nl i bol:ı.cak 

'e lııı derci :ırtılt hiçbir yüreği Ü7<'· 
mil ccc1'tlr. 

H AKKl SO HA GEZGiN 

GONDEN ~ ··ı N E 1 
~~~~~--~------~~--~~--~·~--~~~--

tıoa ara 
rağb t 

a 

B EYOüLU'NUN saltn.nat dev
rine ait demir kepenkli 

dUkkiı.nlarla dolu in~li )okuşlu 
so"!taklnrilc hi<'bir &l k. sı ltnlma.. 
mı .. gen ş asfnltlı ve temiz b r 
cnddesınde fıdctn rfıya görür g bl 
bır manzara ltr.r}ısmda ko.ldım: 
Vakıt va.kıt tmıa.klarile büyük 
gürliltiıler yap:ırnk knld nmı ka
zıyan b'..: çift beyaz beygir koşu
lu bir kupa arabası duruyordu. 

I~endi lcendlıne ''o.caba, dedim. 
Müzeden mı çıkarıldı? Yahut mü. 
zeyc mi golUrlihiyor! ?" Buna 
Jht.jıruı.J ver 1 mczJl. Çünkil ıçcr

slnde ,>aşlı b~lı kürk m:ı.ııtolu 
bir ba,> anla bobstil kıyafetli bir 
genç lnı: oturuyor ve tiyatro sah· 
nelerinin sliflör yerini andıran 

yüksek, yuv:ı.rhk tüneğine aU:ı
ma.k Uzcrc bulunan pos bıyıklı a. 
rabacıya bir şeyler söylüyor; bel
ki talimat veriyorlardı. 
Arabacı bu söylenen sözleri 

dikkatle dinledi ve bir b:ış iı.ııırc. 
tile sel!imlndıktnn sonra teker -
leğe basarak makamına sıçradı 
\'e bir kırbaç şa.kırtısile beygir. 
leri harekete getiıdi. m:ıta kın. 
ta önilmden uzaklaştılnr. Kö3eyi 
dönünceye kadar beygirlerm bir 
tempo Uzere kaldımnı dövüşleri• 
ni alüka ile dinledim. Dolgun ye
leleri, kdın ''e uzun boyunlan 
üstünde dnl"n dalga hopluyordu. 

Otomobil buhranından oliicnlt; 
kupa arabaları birer iki.,,er ken • 
elini göstermeğe ıxı.~Iıyor .. :ınırnn. 
lı'ena bir nlfunet d ğ:il. .. Şarndan 

nu gören olmanustı. Aynı za. 
manda kendisini ı:;üphcH bir kim· 
seyle konuşurken görer. de olma
mı tı. Melttuplaştı<ı adamlat' _ 
dan 'e mektuplarmdan da işe 
ynrnr malumat alamadık. Mis 
Esmor Londraya döndükten son 
ra amcasının yazıhanesindeki 

bütün c\•rakı gözden gec:irmiştik 
Bunların hiç biri de, ölümünün 
es:-arını azıcık o!sun aydınlata· 
cak mahiyette değildi. 

Bu suretle, "Şeytan kulesi" 
nin şöminesinde bulduğumuz 
mektup parçasından başka bir 
vesikamız yoktu. Bu mektuptan 
da, Prenscı;c malumat vennel< is. 
temiyord!lk. 

Netice itibariyle. müfettiş J<y 
van, söz verdiği veçhilc bizi tc~· 
rar ziyarete geldiği zaman h&fı. 
hayret içinde olduğumuzu soy. 
liyebilirim. 

Müfettiş Jalvan cebinden gene 
bir takım resmi JcağıUar ç kar
dı ve sıraya koymı~'3 başladı: 

- Bunlar Hal mıntakası poli· 
sınden geliyor, dedi. Memurlan. 
mız orada bir haylı çalışmı§lar 
ve bir dereceye kadar muvaffa 
kıyct elde etmişler. 

Kağıtları benim elime \"erdi. 
Sonra piposunu çıkarıp yaktı. 

O, .pipocunu içedursun, ben, 
elimdeki raporla11t ~öl.den geçir
miye başladım. 

(Dcvam1 var) 

şuraya yaya olarn.k b'r adım at
mamak iç'n udetn .) emin etmişce
sine "yü.r:lme ı.orknklarr" olan 
bizlere her halde bir rnUjde sa
yılmak 'cap eder. 

F'aknt giinün bırinde bu araba. 
lnrdnn istünde etmek vaziyetin.
de bulunabileccğintizi h~-ıp et
miyen bizler, ne katlar .üur.·1 ·l 
ve mnğr-11 .. hn.ı ]cet etmişiz. Oto
mob'lin icndile beraber be~girlc. 
ri hor görmüş ve t.a.mn.men yerli 
ohın ''ara.l)a s:ınn.yEnln'' en znrif 
şubesini pek tal:ii ol 't k6rlet. 
t ğimiz gihi, nrabayln g-ezıneği de 
eskilik, kU ti.kHik, <'.oeukluk sn)· 
mısrz. Memleket mf7.dc nıaba) ı 
ihmnl et.meklc bir nevi at yc~
tirmek, üretmek ve nesline gü. 
zelllk vermek gayretinin do suya 
dUştUğü muhaklmkhr. 

Diyece!ttinfz ki, otomobil \!'ar
ken nt nrnba.smn rağbet edilir 
m'ydi? Do~... Fnknt her iki 
nakil v:ısıtasmm d:ı. kendine gö
re güzellikleri ve hele böyle za
mnnlnrdn oilhru:S<ı nrabanm te
min ettiği istifnde ıhma! edilir 
şeylerden değildi. 

Hem ara.ban:n "benzinl", bir 
zirnat nıe!!lleketi olan Türkiye i· 
<'in, lınkiki benzıne nisbetlo ne 
kadar d:ıhu lmnly elde edilebilir!. 

Çnbuk g.tmek, zaman kazan· 
mak için otomobıı kullanmak 
mecbur yE"tinde olanlar değil de, 
yalnız lteyfctmek m:ıksadile AY. 
:"l!p:ı ve Amcrilt'.lyn avuç dolusv 
para dökmil~ zenci.nlerinılz; aynı 
nlsbette nmbaya rağbet <'tın.iş ol
salardı; zannederim ki bir o ka
dar zevk daha alırlardı. 

Nryse ... Bu sifrat devrinde; 
velev b:ı.ş döndUrecek mertebeyi 
buls'.l ve sebep olduğu kanlar 
dolayısile üı.net edilmeğe 15.yik 
dereceye gelmiş ol<m da otomo
bile n'sbctl<?, ''nt arab:ı.sı'' ru mu. 
dafaa etmek bir hsyli zordur. 
Fakat böyle bir mUdafnnya şu 
günlerde gır .. ım e !r.Jsi kadar 
yersiz görliıınti.yeceği itin yaz. 
mak zahmetine 'JmUruıdxm. 

HIKMf..ET MÜNiR 

Akşam 24 yaşında 
Akşam refikimiz dün yirmi u 

yaşını bitirmiş, yirmi dört y. -
şma barnuştır. 

Refikimizi tebrik eder, daha 
uzun seneler faydalı reşriyalına 
devamını temenni ederiz. 

lvırmı yı evvello Vakııl 
21E)lm19-11 

Seyahat istattstiği 
l'rliltarcke koml .. yo;ıu tımıfmdan bu 

t,'f.lne kadar Avnı dar §chrlmlze ~ 
şehrimizden Avnıpııya \"Ukubub.n se_ 
ynhntler haa<ltmdıı. bir 1.atatlstlk tertip 
edilmiştir. Buna nazarıuı 1919 sene 
s1nden 1921 senesi Ağustos gayesln 
kadar §Clırt'1llzden 8312 yolcu Avr•. 
paya gı.tmı~. Avtupndan 2102n 
gclml§tir. 
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Rom3, 20 (A.A.) - ltalyan ordu· 
arı umumi karargdhınuı "-13 NoJı 
'cbUği: 

izmir Fuarı 
kapandı 

us 

Yeniden 
bombalandı 

Şlmrııt Atr1kada. Sollum mmtnka.tm· 
Ja. zırhlı otomobl!lcrlo takviye edilen 
ve haU!lrmuza yakl~nı:.ğıı. teııebbtls 

den dll:Jmtuı kuvvetıeı·: tarded!lmiş. 
Ur. 

İngiliz hıı.vn kuvvetlen Trabıus §el!• 
rlne bombalar ve Bing..ızlye taarruz e· 
dcrck yerli halka alt bir kaı; evi t:ı.?ı· 

rlp etml.§lerdlr. Burr.dak, dafi batar. 
yamı% bir dllısınan tlıyyıt!"e3!.nl dUşUr .. 
mu,uır. 

Asker t~ıynn kafUe!crden btr1ne 
1ahfl ol:uı motörlU nııkllye gemileri· 
ınlzden Udsl Trablus ımhlJ! aç1klarm· 
:\ torpillenmiş ve balmı4tır. 

bmlr, 20 (A.A.) - 11 inci he 
mir Enternıısyonıı.l Fuarının SO!l 

gilnU münasebetiyle bugUn kapa • 
ruş merasimi yapılmış ve bu müna.. 
!Cbetle belediye reisi Dr. Behçet 
Uz tarafmdan ekspozanlar şerefI .. 
ne fuar gazinosunda bir ziyafet 
ver Im'~tlr. Ziyafette vaU, ~ehri • 
mizde bulunan mebuslar, gencraL 
ler, vilfıyet ve şehir meclisi azala
n ile C. H. P. vilayet idare heyeti 
azaları. mülki ve askerf erkfm, 
bankalar ve milli mliesseselcT mü • 
dürleri, ruıırn i.ştırn.k eden devlet 
terin §ehrlmlzdeki konsolosları ve 
matbuat mensuptan hazır bulun • 
tnU§la.rdır. 

Z yafetln sonlarına doğru, Dr. 
Uz, knpanış nutkunu irad etmiş Y.: 
bu nutka C. H. P. adrna ııvukat 
Ekrem Oran mukabelede buluna • 

ra.k 1zmirln yangın sa.halarmda. bir 
mamure olarıık günden güne inki· 
§af eden İzmir Enternasyonal fua 
mn vilcude getiren Dr. Behçet 
Uzu tebrik ettikten sonra. gelecek 
1942 yılma Milli Şefh:niz l.smet 
lnönü etrafında yekpare bir vücut 
olara.lı: furuı sulh ve sükUn içinde 
y:ne idrll.k etmemlzi dilerim, de • 
miştir. Bunu mlitealdp ekspoznn • 
tar namına da Tannı Satış Koope. 
rallileri Birli{;'İ umumi mUdllril 
Muhip Oyiğit bir nutuk söylemiş.. 
tir. 

Gece yansından l!IOnrn sruı.t iki. 
ye ka.dnr :ıçrk bulunacak olan 1941 
İzmir fuarını, açıldığı günden dUn 
gece yarısına kadnr 802.404 kişi 
ziyaret etmiş ve fuar miln~e • 
tile 1zmire içten ve dıştan 180.607 
turist gelmiştir. 

Kahire, 20 (A.A.) - Orta.şark 
İngiliz kuvvetleri kumandanlığının 
cumartesi tebliği: 

18 • 19 eylill gecesi Trablus ve 
Blııgazi l.imanlıırı ve buralarda 
seyrüsefer eden gemiler İngiliz 
hava kuvvetlerj tnra.fmdnn bom • 
bardmıan edilmiştir. Trablusta bir 
yolcu gemi.sinin üzerine veya ya • 
nma ve limanda dcmlrli diğer ge
milere keza lsp::ı.nyol dnlgalararu 
Karamanlı dalga.lı:rra.nma bomba. 
lar isabet ettiği görillmil§tur. 

Gemllerde!d uker!cr ve mürette. 
t knfileyl hlmayey~ memur harp sr. 

flnelerlrnlzle kaza mahalline gelen dJ· 
j!er gemiler tanı!mdnn tamamen kur· 

~tır. 

Şarkı Afrfkacİa Uolcheflt'dekl gar_ 
n12:onumuza mensup mUfrezeıer cOret. 
kArane bir tareketıe C'U~an mevul<'" 
riıı1 zaptetmt,tlr. 

iktısat Vekal&tinin tebliği 

Şafak vakti ci.iğer bir bombar .. 
dmıan tayya'resi teşekkülü tarn • 
fmdan yeni bir tanrruz ya.pılm~ 
tır. Üç bomba bir yolcu vapuruna 
tam isabetle çarplilJ3 nynca bir 
§ilebc iki defn bombalar isabet et. 
mlştlr, İki gece arka nrk:ı.yn Bin• 
gaziye tanrruzlıır ynpılmı:J vo orta 
dalgakıranla iç dalgn.krraıın bQmba 
lnr tam surette isabet et:mi'.itir. 
Filo tayyareleri Gnmbutta bir tay 
:rare meydnnmn ve Bardi:ı. limanı· 
na hücum et.mlşlerse de hasamtm 
derecesi tayin edilememiştir. Bar 
dia ve Gam.but mmtakalarm.daki 
depolarla. Mersa. luktn nakliye mal 
zemcsi ve knmrgfı.hl:ın gündüz 
cenubi Afrika tayyareleri tn.rarm • 
dn.n mu'\1:1.ffakıyetli ~zlara 
Uğra.ml§tır. Füo tayyı:ı.rcleri 18-19 
eylül gecesi orta Akdenizde beş 
refakat gemisi ile iki ticaret ge .. 
misinden müteşekkil bir kafileye 
taamız etmişlerdir. Bir dumnn bu
lutu taarruzun neticesini görmcğe 
mani olmuş ise de bir ticnrct gc • 
misine isabet vftki olmuş ve gemi 
qurmuştur. Tnyya.relerimizin hep. 
8i bu harekfitta.n salimen dönmUş. 
\erdir. 

~an nnudane bir mukavemet· 
ten ııonra kaçmağa mecbur edilmiş ve 
ebammlyeUl zayiat vermiştir. 

Esllba, mllhlmmııt n b!Jytık mllc,. 
tarda malzeme iğtinam edilmiştir. 

Celgadıı yeril vo İtalyanlardan mU. 
rekkep bir kol düıımam. kB.I'§ı parlak 
blr taam.ız hareketi y:ıpmıı büyük bir 
düşman kuvveUnl tldd<:Ul ve gögüs
göğüse b1r mtlcadetcdcn l!onra bozgu· 
ı:ıa uğratmı~ ve rlcate mecbur etınl.ş. 
tir. Dll~ma.ıı muhar..:be meydanında. 

300 maktul bırakmıştır. Şarki Akdt. 
bizde bava teşekkllllerlmı:. dll§ma.ıı.m 
ldlçtlk bir nakliye semı.ırtnt> taarruz e
derek ehemmlyem surette hasara uğ· 

rat.ınır;tır. 

Smolensk 
mıntal<asında 

(B<U tarafı '1. incfdeJ 

Rus Karclislndc Fin ~vvetıetl 
fila topçul:ır.nm ateşi altmda bu. 

ıundurdulduı Petros:l.dovsk istika. 
metinde yeni temk:kilcr elde et • 
mi!lcrdl.r. 

Dlğer cihetten Hclsinkidcn bil.. 
dlrildlğine göre Lenin,.,aradda va -
riyct gittikçe vchamet kesbetmek 
tcdlr. Alm:ın lrnvveUcr:nın müte. 
madiyen ziyadeleşen tazyikleri 
kar§ısmdn Lcningrad Sovyct ku • 
m:ındanlığı muntazam fasılalarla 
ra.dyodn nrşrfynt yaparak Sovyet 
başkumandan!Iğrndan takviye kuv 
vetıeıı göndcrllmeslni istemekte • 
<lir. Her ne kadar bu mlll"acaatlar 
s:ı.rn!ıa.tcn yapılmama.ktaysa da 
muhtcvasmm manidar olması anla 
§l]masma kafi gelmektedir. Bu neş 
rlyntta.n biri dilşman bombardnna 
nmın devam ettiğin! Alman top • 
çusunun end!l.'ıtmm şehirde deh • 
aet uyn.ndmlığnu, ilıtiya.rlarla QO -
cuklarm gece ve gündüz mnhzen· 
Icrle sıi;"IIU!.klarda kalmağı:ı. meebur 
oldcitl::ırmı blldhiyordu. 

Lenln.grn1da bllyUk binaların 
her biri ayn ayn lirer lstilıkiun 
h:ı.linc getirllırliJtir. 

( 8a.'I f(JTafa 1 ınr.ideJ 
B - !kinci defa olar.ık !stlmnlJerin · 

de (2) 

C - UçUncU veya dnhr. faZla defa. 
ki lstlmallerinde (8) rnkammı havı 

damgalar vurulacaktır. 
5 - Slp:ırl§ vercnl~r. jllt veya pn

muk torbalarla. yapılaca~ sevklyat l· 
çin ton baŞına 6 lira depozito verecek· 
lerdlr. 

Sevklyat (1) numaralı jüt veya pa. 
muk torbaların yapılclığı takdirde de. 
pozitolar, torbaların ger! gl5nderilme· 
lerine kadar aynen muhafaza edile 
cektlr. 

Sevklyat iki veya Uç numar:ılI jUt 
Yeya pamuk torbala·ls. )'ı>pılötğt talı. 
dlrde, 6 liranın S llrnsı depozito ola
rak mubnfnza edilecek ve bakiye S ll· 
ram, torbruarm geri ,;~:odcrllmeleri 

beklenmeden derhal inde edilecektir. 
6 - 1 ve 2 numaraıı jUt veya pa· 

mu't torbalardnn iade ol'l?.nnlarm ıstı. 
maiden mUtevclllt açilmnları, delinme 
teri, fabrlkıılıı.rca. §ayanı kabu.l g!lrtı.. 

lecek ve dcpozitolan aynen iade edl· 
lecektlr, Ancak, teknır lStlmal edil· 
mly~k ıek111e yırt!lmrı veya baoka 
maksada kullanılma netıccs~de ı;ı. 

mento lmltl.stna tamametı gayri a:ıllh 

blr vaziyete r;clmlş oı:ı:ı torb:ılamJ d<'• 
pozitolan iade edllmJyecc-k ve bu ka· 
bll tortxılar getirenlere ı;ui verilecek· 
ttr. 

'1 - Geri gl5nderllen 3 numarnlt jUt 
veya pamult torbalar, l:er ne h:ılde o. 
lurlars:ı ol!nnlıır, knbuJ edilerek de
pozitoları tam:ıme:: laı"e edllecclttır. 

8 - E.,hns ve t.us-.ıst mOesse .. clcre 
gl5nderllen çtmentoyl\ all jUt veya p:ı· 

Kiyef kalesinde 
Alman bayrağı 

( B<UJ tara h l snctdeJ 
na çok müesslr hilcumlar yap~
la.rdır. 
DUsnınn hafif kuvvetlerle dün 

gece !)lınnli Alınanyn üzerine akın 
yapmı5txr. 

Birkaç tayyare Berline kadar 
Derlemiştir. 

Stettinde sivil halk a.ııı.smda. az 
miktarda ölil ve yaralı vardır. 

Tayyare dnfi topçusu, iki lngi • 
liz bombardıman tayyareslnl dil • 
şilrmUştUr. 

r 
............. ___ , ________ ~llllt 

., MO!!k0\"&1 20 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat dairesinin bu sabahki 
tebliği: VAK 11 

19 • 20 eyli!.l gecesi. kıtalanmız 
Gazetede C:tlUln OOtQn yuı " l:>ütiln C"""he boV,'UI?Ca rftl"T>T<::m!t~ 
reaımıertn tıukuku uı:ııııuzoa.ı ~ı· .,.- r-.r---o-

&JSO:-ıi E rAHU"~SI devam etmişlerdir. 
Meınıeıcac Memleket Kiyefte hilhass:ı §iddetli çar • 

tçıode wıınaa PL~a!:ı: olmuştur. 
Aylı11 .,~ 1~ ili Cephenin şi.ınali gn.rtıt bölgesln-
ı uı•li ego .a~ de, bir Sovyet birliği. 16 top, 20 
• a\Wı nt> ~ • 

1 
otomobil ve 10 mitralyöz alm·!ilır. 

t rııtııı eoo 11100 • Kanı.deniz hava kuvvetleri, O -
rartıeacn Bıllkao Btrugı ıc;tıı d el d 15 d" 

ayen otuz ıcurıı, an:tııur. Posta 1 esa ve vn.rm n ~a.n tay. 
birllf;'lne gtrmtyt•D yerıere ayca yı:ı.resi dUşUrmUştür. 
yctmJş De~er kuruş zammecmtr. Ecrlin, ~O (A.A) - D.N.B. 

Abone kaydını tıUdtrt'n mektu~ askeıi knynaklardan bugünkü 
H teı;;raı llcreunı otıone paran. tebliğ hakkında a.~ağıdaki mü· 

~~~ei:~c:~8 ıc:~ı:a~rt:u~m; temmim rn:ılfunatı nlmı~tır: 
fllrkt)cııın IJP• ooıotD nll'rlıt'7Jno. Dnieper'in garp Jny.larmdaki 

"AlU 1-. aoone f'ttuhr. kuv\'~tli istihkamlarn rnğmcn 
ı\drt'ıı ac~ı~tırırıe ııcreu 211 Krt ı Ukrayna'nın merke2i Khf, aynı 

il.AN 't'ıtETı.r.Kı zamanda hem cenuptan hem şi-
rtcareı Ul\ntarmm sııntJn:ı . .. 1 malden hücumla alınm·ştır. Bu, 

un sood3n ıutı.ıren tın.o aytaı.ı Bo!~evik mukavemetinin, sebat. 
rını:ıa 40, ıc. s:ı>·taıarcıa ~u kuru~ kar bir tarzda ilerliycn Alm:ııı 
dörotınciJ wytacıa ı: tktncı ... piyade tümenleri tarafından kı-
UçUncn1e ~. ntrınclde •: tıe.0111< nl" .. bildi,.."'...:nı' ıs· bat .a•--'·tedı'r. 
yanı kesmece 6 ııraııu. 0 • -..LUlCll. 

BtlyUk: c:ok oevıuntı ıııt~eıı Kıef'in zaptı ile, şimali Ukraynn.· 
renkli tllln verenlere 11\•n avrı ln· da hüti.in Sovyct müdafaam çöz. 
lfu"n:eıer vn~•:Ur Keıomı u:\nJanr; müştür. l\1oskova. ve Londrn.cla 
llllltim tm CıO kuru~tuı. bu müdafaaya l:üyük ümi!:ler 

114'.an ~rııhı ct"""" ntmırıuı bağlanmış bulunuyordu. Bu son 
KIJcWı u~••• haftalar içinde, her iki hükCtmct 

m<>rkczi, Alman baF,kumnndmıJı-
eu Cefa ıso: uu c:eıuı ov. ~ ~ma, Alman kıtal rını. Kict'i nl-

:ıeras:ı ~ dört ~tuı i~ •ı oıı mıya muvaffnk o'm:ıdtklarra: is. 
ıt-rnm t~O Kuru .. tur I . 
-----------..:- tıhzn ile hatırlatmaktan hiç fa

r~ olmamı$b 

muk torbalar, sevk ı:nahıılleri: 
A - İstnnbul vo Kocne.lf vllAyetlcrl 

dahilinde bulunduğu talrdirdo azami 
bir buçuk ay; 

B - Sanı.oun, Amasya. Çorum, An· 
kata, Nlğdo ve Scyhıı:ı v!.ltı.yetıerllc bu 
vllAyctlerln garbinde buJunan (İstnn_ 
bul ve Kocaeli hariç) d:ğer bUtUn v' ... 
111.yetıer dahilinde bulunduğu takdirde, 
A.zamı uı; ay; 

C - (B) tıkrasınd.ı isirr.leri yazılı 
vllft.yetıeıin ııar:tmda bu!unan diğer 
bütUn vilfıyetıer da!ll.!incle bulunduğu 
takdirde d.znml altı ay zarfında fabri· 
kalara iade edllcceluerdir. 

Siparişler rcsml daireler veya bu 
daireler mlltcahhıUen t:ira.fmdan ve· 
rllml§lcrse, yukarıkl !ıkr:ılnrda yazın 
maddeler yUzde elli nlsbetlnde uzatııa_ 
bilirler. 

9 - S~klyat, knğtt tm-lmlnrıa yn. 
pıldığı takdirde. fabrika veya tacirler 
hlc; bir suretle depo.zlto talep etmlye
cekıeri gibi bu D<!cvi Jı-Ovklyata alt al· 
parişler için dalın ev-;el veıilm1ıı de_ 
pozltolar varsa. bunlar d:ıi :l.ade edile. 
ceklerdir. 

10 - Fabrikalara g6nderilcn dcpo
.zlto Ucretlerl tUccar tarc.imdan a~n 
mU;ıte:-llerindcn f'le talep oiunabillr. nu 
depozitoların '1!,desinde de, fabrikalar 
tarafından ıılmaıı depoz~toıann iade· 
!erine ait hllkllmler tatb!k olunur. 

11 - Jüt Ycya paıaulc torbalarm 
tııbrlkalnm it!.de UcrctteTI ve verilen 
dcpozltolıırm faizleri gibi ayrıca bit 
mıısnıt, Q(iQncn madde mucibince, ç!_ 
mcnto bedellerine tlAve edllecek nakil 
ve mağaza ve depo ma:.rııflnrma nıı.. 
ve edilemez. 

Fransada idamlar 
( Ba:, tarcıf' ı incide) 

hudi olmak üzere 32 kişi idam 
edilmiştir. 

J..ond.."3., 20 (A.A.) - Röyter: 
16 eylülde bir Alman askerine 

yapılan tecavüze mukn;bele bilmJ.
sil olmak üzere, i'.igal ordusu baş 
ku.mandannun, 12 rehinenin daha 
idam edildiğini b:Jdircn bir beyaıı
ncme neşrettiğini, Paris radyosu 
haber vermeklc<lir. 

Bu on iki rehineden yedis", biri 
Yahudi, diğeri sabotajcı olmnk ii
zere ''komünist" diye tavsif edil. 
miştr.. 
Diğer iklırl, daha. evvel Alman 

ııskerler'ne te<)avUz etmi§lerdi. 
Son iki re.hine, kanuna aykırı o

larak silah taşımaktan dolayı tcv. 
kif cdi~tJ. 

Beyanname şöyle n!hayetler.• 
mektedir: 
Eğer Almnn Mke:rlerlne ika.ret 

yeni tecavüzler yapılacak olursa, 
daha fazla miktarda rchlnc idam 
edilecektir. 

Bugün, §arkta. niha.yetlendiril· 
miş olan büyük muhasara hare. 
ketine halen Dniepcr'in şarh.-ın
daki düşman krtalarmın içinde 

-----<>-----

iRANDA 
Cenup aşiretleri 

eski şahtan intikam 
almak için 

Pusuda 
bekliyorlarmış ? 

--0--

Rıza şah İran dışma çıkarı. 
larak şarJda biı yere 

gönderilecc.•k 

Kahlre 20 (A,A.) - 1 ·andan ge. 
len haberlere güre eski tran enhı la 
!ahan civarında bulunmııktndır. Ken
disinden in~ikam alm:ılt için pusuda 
bekiiyO!l cenup a~iretlerlr.cı kar§! tcc.ı.. 

blrJer almmAktadır. 

Söylendiğine göre csk' şahın yakın 
dn İran dışmdıı. ııarktn bir yere gön:!e. 
rllerek serbest bmıkılmt .. u muhtemer 
dlr. BritanY3 kuvvetleri kumandanı 

Britanya elı;illğtnln 8 kilometre ~
malinde bu:unıın ynZlık ikamctc;fl.hm
dıı ycr!eş~U:. 

Tahran şimdi, Britlınyo. ve Sovye: 
kıtala.rı tarafmdan het.lE.D hemen ta.. 
mamlle kuşntilnıL,tır. 

Anl<ara Maarif Müdürü 
Anlcırıı, 20 (Husust) - Manrlr MU· 

dUrU P..ahm! Vld!nal, anı Lisesi mu· ) 
ııllimliğinc tayin rdllınlşt!r. 

Bulgaristana Rus 
askeri iniyor mu? 

( Ba.s tarafı 1 ınddeJ 

bulunduY,u çe_ı:ıberin daralması ltnlynn radyosu, cenubi Dobrıca 
dol::ı.yısiyle, ibütGn şimali Ukray· üzer.lnde Sovyet Tayyı:ı.rcleri hak. 
na. Alman kıtnların·n eline geç. kında. yeni bir balon uçurmuştur. 
mişti. Bu suretle Sovyetlerin e· ltaırnn radyosuna göre, ıbu defa 
linde yal::ıız Hakof endüstri mın- Sovyet t:ı.yynrcleri sözde Bulgar 
takası ve Donetz havzasını ihti. nrazif.line, yuvnrlıı.k raknm altı pa· 
va ed~n şarkt Ukrayna kalmış· ~ütçü indi:r.rxıiş ve bu ıı:ı.~Ut -
tır. çlilcr Bulgar kıta.lan tarafından 

Kre..."llencuğ kC.prü ~sından h."UŞntılmıs ve k:o. ~üren şxıdeUi 
şimali şarkiye doğru yapılan Al· bir mücndclcdcn ı:mıro öldüriilmilş · 
mnn ileri hareketi ve Polta\'a.. tür. 
run zaptı, şarki Ukraynada Ki'Qu İtalyan ro.dyola.n Bulgar ikrta • 
mühim mıntakaların da şimdi- 1a.rı He n!tr Sovyct. pn.raı;ıiltçtlsil o. 
den kuvvetli surette telıliktdc nımnda. k~nWmnğı miltcakip ıf.d 
olduğumı isb:ıt eylemektedir. detli bir mücndcle vukun getirme- 1 

Krivoyrog maden m:ntakasının ğe muva.füık olmuslardrr. 
ve aşaın Dnieperdeki elektrik Sovyetıcr Bi.rliğinin Bulgarlsta-
nı.ntrallarının kaybı neticesinde na tayyareler ve p:ırnFütçUler ~n 
Sovyetlcr birliği bu endüstri mm dermediğinl ve göhdcrcmiycccğini 
takasıı.-ıdaki imalattan istifade e- iobata dahi ilıtiyıı.ç yoktur. Roma 
demiyordu. Şimdi de, Don~tz ro.dyQSunun bu te.hrifi nncali:, bu 
havzasındaki maden kömürü l tııhrifl lc:ıt cden?erl gtl!Q.nç ve ırın .. 
tehlikededir. nruıız b!r vaziyete 80kar. 

KiVef'-in 
zaptı 

Rus sanayiine 
tesir 

edecek mi? 
Londra. 20 ( A.A) - Of inin 

diplomatik muhabiri yazıyor: 
Almanlar dün öğleden sonra 

Ukraynada Harkov'un 130 kilo. 
metre cenubugarbisinde Poltava 
şehrini ve ak~ da Ukraynanın 
merkezi olan Kiyef'i zaptettikle
rini bildirdiler. 

Milan'da çıkan Popolo d'!tnlya 
gazetesi, Kırım berzahına doğru 
ilerleyen Alman kuvvetlerinin 
Azak denizi üzerinde Ge..-ıisekek'i 
i~al etiklerini ya7.maktadır. Bu 
takdirde Donetz havzası ciddi 
bir tehlike içinde bulunuyor de
mektir. 

Bu mıntakada Almanlar tara.. 
fından zapt ve işgal edilen veya. 
hut doğrudan doğruya işgal teh. 
didine maruz bulunan arazinin 
Rus harp sanayii istihsalUtına ne 
derecede müessir olabilecei:>i ve 
ne nisbette iktisadi ve sınai 
kıymti haiz bulunduğu hususun. 
da Londrada ileri sürülen tah· 
minler. • birbirine çok aykmdır. 

Gayri resmi muhitlerde Rusla 
rm Ukra.ynada Dinyeperin gar 
binde olduğu kadar şarkında. da. 
kaybettikleri kaynaklara bir e 
hemmiyet atfedilmektedir. 

Bostond9 

Yangın b~p 
Yüzlerce katnY011 oO' f. 

noston, ~o (ı\~ :"~ 
kıı.n bir yangın .B -Ut· ~ , 
zararlar Utn etnıliars!J91&1' 
parkında bUlU~go.r.lll f~ 
lıı.r ve yangın rtı:: clfSt<l {ili 
dcnb!re genlşlcnıi!ıtı e'f, o:)~ 
almyct ctml,tir· ;ıınııı"• ) 
bir Ucarethnnc '5 
yon hıu:ap oınıu~;,,vtf 
Ateş :Maine de ıştır• 

!arma kadar uzaı:ıın ı;ıı(!SI' 
lan 70 metre irlfln:()1llet-~ J 
ve tlıkrtben ıoo it t tıl .. rfı1" 
görülüyordu. gas!lftcıttelif' 
kadartn~I 

irandan ı ao r~I~ 
daha çıka~ 

.... ıı6 
Tahran 20 (/\~·' or= 

sust muhabiri bildir: # ~ 
Bu{;11n ıso AJ.nlllll cıı ı 

ten çıkarılması ırnn" cı \'..O 

botnjcılardıın ve bt':o~il1ol'~ 
lnrmdll.n :ıturtarılIJl 50 , .J 
çoğu tcblikesl.Z 01~~tıt·f: 1 
nm topl:ınm.l.Sl 1~ bı.rıc'ç ~rJ 
tabilyetlndC bul~~ 'J'~ 
birkaç Avustun'1ll .,&uı'l" f 
maıarm:ı rousande CU-/ 

~-~flıı 
Meşbu ... bir ts!ıdU 

roO:ancısı f;ri .... 
l\lndrld 20 (J\ft·} g f' ~ 

Senede doksan milyon kental ' J se ?Jıı • dP'. 
buğday mahsulü çıkaran dUnya.. hur romancı 0 ~ )JB 

h. . 'b . 1 . 1' duğu lw.lde, bU Sfl , 1 
nın za ıre ıtı arıy e en verım ı- /. 
!erinden biri olan bu fcvkalıkie ctml§tir. ~_,,fer' 
geniş ovaların yalnız satıhları 1 Ank ~kteP1,f 
değil toprak altmda da fevkalfi.- ara rrı · ıı~v 
de ?.engin madenlerle doludur. . gün sonra. ,,, 
Burada müteaddit sanayi tesisa. .,0 cıııısu.o;tl ~..s 
tI vardır Antmrn, '" oı;ıJ fY 

Times'in diplomatik muharri. bulunan ilk "-c 0:+~ı.r.ı:d"' 
rinin fikirlerine bakılırsa bu ve- gtırUıen kızıl ı:n"~ur. 
rimli muhit ge<;en sene Rusyaya gUn sonrıı. açııacs. e 
umumi istihsalatmm ~e üçü tfl/f'~ 
nisbetinde dölane, aynı nisbette • h~"' 
d:mir ve k~mür, dörtte Uç nisbe. ven 1 C,I 

1 tınde alemınyum ve yar. yanya 1 ~ r 
safih8: h.alinde m:ı~en istihsal bono ~ , J 
eylemiştır. Kherson un çok zer.. t ~' 
gin manganez madenleri Nikola. ( ıcırof1 ·n 
yef'in deniz inşaat tez..,afı.hları ar. Bas c;tif· \ 
tık Rusların elinde değildir. Bu 61 neticesini verıııi• JJlebıJ' 
m•ntakarun hemen hemen bütün mizln 8cynbıı.tle:rl, ıııı 
fabrikalarına elektrik kudreti 1 halftln. temaslar• ~ıcl' J:J111!~ 
veren Dinyeper üzerindeki baraj tebarüz etttrnıi~tJr: bi 
ta.'!ırip edilmiş bulunmaktadır. ki. milletimiz ııı:•: tıll~ 

Bu mütaHialara Londrada bir meselede blil.-ilnle d~ 
çok şahsiyetler iştirak etmekte l'lnni senedir '.l'iil'~-tl" 
ve .Rusyanın harp imalatının i~i nçık lmnn5Illn1' 
tehlıkede bulunduğu neticesil}C 11oy bırnlııruımnl.tıt"· t a4ı 
vanlmaktadır. Bundan maada Bn siyasi ,'llzub~.J~ 
<:Ok ehemmiyetli bir sanayi mer. 7J hlilcfmıctle bit ~ ,.dl ~;wı 
kezi olan Leningrad'da, haliha- icbar ediyor , c ıt~~ ~ 
zırda mutlak bir emniyet içir.. Yalnız bu lindar ele., ~· ~ 
de değildir. dislnin isuı.b3Jiııdctl JFP-, ' 

Maamafih buna mukabil bazı. emniyetin go.rnntiSlı ç1' ~ 
lan da .Rus kömür istihsalii.tmın ve kendisini h'JntO ~ıııı:ıt" 1 

başlı başma takriben yarısını \'erdiği de\'let mııl litll"j1 J 
ve_ren Dor_rıbaz havzasının, umu. rüst, realist bir .~ ıc ~ ~ 
mıJ:etıe Dınyeper mıntaka.sı ismi olınnbndır. I>:n bıısi' r4~, 
venlen muhıtin 150 kilometre en büyiik ıfün!ld• ı::: ıııJO~ / 
şarkından baııladıP.ını ve halen den Tiirk büldirııett rtı" "4 
de do~dan do~uya tehlikeye saftadır. Do b".JıtJ~1l ~·p 
maruz bulunduğunu ileri sur. lctc ,.e her hmril~c.t~~t 
mcktcdirlar. ;:,w· 

,-----~--amsJ:ız:ı 
Türkiye Ca ti I 

ZiRAAT BA ~IJı' 
~u, tarihi: 1888. - Sermayesı: 100.000,000 J"ill'1' 

:jube ve Ajans adedi: 265. 
liral "' tıcari 1ın ntvı b'1nka muamtltltrl• 

r.n taı.rıııtı.renıen ıs.soo u.ra lkramıye vertr""· 



, n·"iwı· 
1
" ··.. lı . l . ~p enınıza esı 
~ ~ ~ Mberini almca lft,e Cavide ""l''' &ratmaan bunun kla go& u.tlldil. ~ .P&.rtialanxna- Bir kaç gün eoara Ferdiden ge. 

· 'lif 1ht.iınaij yüz- len ikinci bir mektup Cavldeyi da-
~ 'Pot ha harap bir hale aoktu. Mektupta 
~~~ 0l<>tııoblli flo şöyle deniliyordu: 
~ Olanı geçerken di- Ölüm tehlik~ çok ıiiltiir at-
'-'"'lllıı<tan ~ara.bası lattmi, hatta belki on beş güne ka

l(ıa,_ 8.§agıya yu- dar yanına da dön&bileceğim .. Fa
lı kayaıam çar- kat heybat dokWIAr !!bıidlllk ğÖZ· 

" 'fır · lerlntiıı açılmaama imkan göre
lı~ orııı/~~I başm • miyorlar. Baltalun lsta.nbulda ge
~h,bu """llnıa gelen- çlreceğim ameliy&Ual' ne netice 
~ ~ ~ı değil miy- verecek. Eğer gözlerim açılma.z ve 
~eAft&n ailesinin ben bir dalia senin gözlerini gôr-

1" 'ııı g\trni~, n.slo mcden ölürsem, bil ki bUyük bir ,sltl tlt E:'t.miş, mek ıztmı.p içbde gideceğim. BütUn 
ıı..;!•t h' mektepten arzum seni görmek, o masıırn, 11 

~ğll arata ait1mca gUzel g5zlerine o kadar hasrGtan 
~~iııa. ~ de reddet- ki .•.. 
~"'l&de Unlara rağmen Evet Ferdi karısının gözlerinı 
~el ~nıtn ts..-.yo- görmeyj çok isl)ol'.du, fakat lıM· 
• ~ « ir. mühendis ret değildi, hayır o masum gorü-
'- lj.ı çO~ "ilWnin bul· nen gözlerden Cavidenln ihAnctinı 
~~ bi da.ha. temiz okumak için yanıyordu. l>okto:-lıır 
llı~t,alıhrı,,t~rm şti. gözler'nin kör ka.lac~;tnda mlitte. 
'cıı~tligı )apı)or- fiktiler. Eğer gozlcri açılmaZSı\ 

~'ilin h.1•• l!~akat va- \çindek1 ı;üpMyi nuıl !ök~ck, xa
·~ c..vı: ı,:ok aylan· nsın:n ihanetine nasıl kanaat ge
~~ Z4l d('n uzakta Urecektl .. Görm"k. sonra ölmek .•. 
tı....:ot>lı ~allının ba.§ma İJ)le btitün isteği bunde.n ibaretti. 
ı~lllda aza r feJfı.keU Cavide, kocasmm son melctubu

bir Yola 1 ~ sını U%e- nu alınca bavgmlıklar "<: Tdl, Çok 
~. giderken vu- ağladı. Artık Nanuğr, kocasının 
~··1111,ltct saadetini çalan bu hırsızı görmek 
~~lan haatanesinae istemiyor, kadınlık zaafını itknf 
~ ~ \' SOnra ancak etmemek için bütün kab:ıhatlni 

f'itıtcu e 0 ı.anıan ba- Namığa yükıüyordu. 
~ ot anladı. Fakat Mclttubu aldığının ertesi gUnü 
t ~~ etrarını satan Namık mutat ziyaretlerinden bl~-

~ "ili !)toruu. 88.§mm ni yaptığı zaman 9.dct.a kovar g bı: 
"'1ıı. ~~ı. .h1ftza.81nda - Git Namık, git, d<'di. lste-

' l('ıa çl~.kl.c hatırlı- miyorum artık, vicdan azabı duyu
tı't tünü mü idi, yorum, diyorum anh)or musun. O 

ı ls~ ıniydi? Bir orada benim jç1n hayalla ölüm a
' IJn bul daır.ta· rn.smda mücadele e(Jerken sen ve 
tn~_-·Zlllı . mektup • ben zevkimizi mi düşüneceği: .. Git '--ntn bütün ızu- Allah aşkıra bir <lnhn cia göriin -

:;1lar degil mi- me.. Ferdinin setri trtrafmda lıis
~~r larsa ! . F<'rdı aetmeslr.i istemtyarum .. 

\::~ llıe1t rıe sadece "Bir - $imdiye kadar Fetdl e.ğa~e
. ~ ~tup gönderen yiın ber r.Aman bent yanında gor-
'8..~ t he öldugunu bil• n1Uştllt. 
tı~ ~ r halde bu dos- _ Artilt gl>rmiyecek, gl>raıni. 

ııı,,,~YOrdu, Qfinkü yccek onun için istemlyorunı. Hıs 
~ ~ §alta göUll'e · setm~inden korkuyorum.. Görmi
'l'r ,ıa!I· M('l;tubun yen gözler daha hassas olur. 
~ an kafıunna, _ Neden Fcfdi nğabcylmin 
~~ Y~r N.ınhı çık- gözlen görmüyor T111J! 
:"1'lrı (Sonu tJarın) 

le lltnı aldatıyor 
en s rı e> klU'3ı 

~~ ~ bcsl ili ın )'C· s • 4 .A t~ 
;1111a \ arrıııdn.. l.f Ura ırııaqe [ u: 
~n ı W etmem, 
dCtJ 'Yatak, uphe
t il<Oduau g>bi b: 

Tekaüt maası tahsisi ~ °"1~~ . Jr ·h ?Mal&-

~ ~tuıa t.:.tnaat ge • Bir oku~ ucumuz göndcr<llğl mck 
~~ l!tn J.-ıne iStel'- tupta diyor ki: 
'~ 0Iat-aıt kabul 
..,_.,,,tı ı! ... ~ seviştiği- ''Yemenden tut\:nuz da İstiklal 
~t~ -..uı:ıınck mecbu- muharebelerine kadar ~tirilk et· 
S'-.ı. ' ta.vaıyem, gözll- ın'ş bir emekli subayım. Eski k~ 
~ nun:ı. göre tekaUt edildiğim icin 
~ ~. mektllp 1''.:rbaa inhisarlarında anha:- mcmu. Slt ı.~ yapıtııt· nı idim. Burndan da 13 temmuz 
~~() -.r.sı Cilv'idc {l:ıt fanhlmle 60 yru;unı .i.lcmal ctti-
~~~ .. ~u. Heın de ğimden kadro hariel edildim. Tabii 
>..:1 ) ~ kur'taı'dığ'ı kesilen askeri t~kaüdi:.·em: lstan
~ ~eııı ile .. Ferdi bul~uın almö.k lizete ıs temmu:ı 
~ \lr\ıyordu Tam !'44 ı tarlh!nde evrak ve berat·~t 
~ hentız 'yirmi Erbaa malmUdürtuğU \'a8tt.aailc 
~a.r.Jı. ö .zaman 563 numara ile Ankara Mıı.l'ye Ve· 

"~ llilı&yet yirmi kliffiti muntazam bôrg\A.r :ınlldUri. 
~~it °'dtı() hnu dilflln. lı"etine göt\derdikten 50nra Ista.nbu 
~ · bdar sevdiği ıa geldim. Ha bugü.ii ha yarın der· 
~~~. bunu 'bir ten iki ay ~eçU. Bana yeni maaş 
~ ~Y .-ldat.ılnut ol- tah8tfl edilecek değildir ki bu k:ı• 
~ Ol', Ca.videnln dar gecikti. Dört çocuğuinla çok 
il~ "tertıfyordu, acı günler geçlnncltteyiın. Lut.fen 
lıb:'~ bil' hafta ğeç vükatk ma.kamııtm nazarı nıerhR• 
"-~ '8.i'gtlar hl- ~elini cclbeUncnizi rka ederim. 

~ 
;, - \".'lli!'!. .. ı ınrLt)L ı941 

. -
" Tan1ıi IConıerler -ı 

hazırlı it 
ı.tanbul belediyesinin hallr1a • 

mııı eWuğu büyük Türk :musikisi 
tarihi konserler:nin hazırlı~ı bit· 
mi§tir. Ayın üçünde umumt bir 
prova yap1lacak, bu provada. va
li ve beledi ve reisi Lutfi Kırdar 
da buJunacaktır. 

· .. <. HA '"' 

Kısa o.·.aER IGY\ıK EDiBi ROMAN 
·-LER 

• Dlyarbakıra b&ğl• Kulp kazama& 
bağlı Bahemdan nahiyes ikiye bölUn 
mUş, merkezt Mchmetkt\r olmak ve 
nkçaalr adiyle anıimak ü1cı c yeniden 
bir nahiye kurulmuştur. 

MUCiZELER DOKTORU 
-----0-----

lnönü gezi yerinin 
tanzimi 

Bahemdan nahiye merkPzl Rahem_ 
dıın köiünden Şeyfılıarnzs köyüne 
nakledllml§ ve Silvan ka2<1sı merkı>z 
nahiyesine bağlı olan Aliyan, Omer
kl'uı, Keınl<ök köyleri de I!&1'1~·eyc bağ. 
lanmıştır. 

Yazan: 
PITIGRILLI 

l"i\rkçeıi: 
fl,fUZAFFER ACAR 

84 
Taksim .ı<ışla.smın yıkılmuın. 

dan sonta f:nirıü gezi yericin top 
rak tesviyesine başlanmıştı. Bu 
iş evvelki gün tarnamlanm~t!r. 
Gezi yerinin Taksim bahçesıne 
kadar uzanan kısmı 100 metre 
genişliğinde ola'eaktır. Bu saha· 
da yap·lacak diğer inşaat da 
Prost tarafından tetkik edilmek 
tedir. 

Amerikan Konsolosu 
Valiyi ziyaret etti . 

Amerika konsolosu dün vıll· 
yette Vali Lütfi İ{ırdar'ı ziyaret 
etmiştir. 

Erzincan vlllyetine bağlı Ba§l<Öy 
nablyesl meckezi B&Jkôycm ÔUlcbıiğ 
dı köytlııe naklcdflml~t!r. 

• ı.-onya viltı.yetlnin Çı.mra kataıu. 
na bağlı Belkuyu k5yU 13-0tkrr Kua· 

sına bafıanmı,tır. 
• Batıkeaiı' Necatlbf'y Ö~rEtmen o. 

kulu başmuavlnl, Terblyf' ve Ruhiyat 
rnuall!ml Ziya GUnöz, terfian Çanak• 
kale Orta okul mUdUr11 fUN' taylii 
ec1!1rnl&tlr. 

* lzmlrde Uzum plyuı ıımda iyi fi. 
yatlarla satışlar devanı etm<•ktedJr. 

Bit kati! 17 seneye Fakat incir tıatı§lan ço1' durgundur • 
mahkum olclu FiynUar aa au;meğe mntenıay1ldli. 

Bir müdclt t evvel, Beyazıtta. nlıcılar, mctrde nszldrr. 
So#':'lnni:a mahallesinde bi~ ge~ "' Matı.rit Vek!lett tsrdındı>.n Jıer 

· « tene açılmaıtta oıan De'V•et resim ve 
rarı.sı dostu Ferı~anm cvın~ ?1: 
rete!\ kendisini Ali adında bir1s1 heykel ııerg'islnlri Oçntıclltfi 31 Tcıır1· 
ile sevi.,irken ...,örünce kadını öL nıcvveı Cuma günU açtla\..8.ktır. 
düren ve Aliyl de ağır surett: ııt- tzmir boraa komi.ser: Şevı,1 Er. 
yaralıyan Hızırm muliakemes! tuğrul lzmlr la!'e mOdllr"llğilne ryın 
dün ikinci ağır ceza mahkemesı edilmiştir. 
tarllfından bitirilmi~r. * Tirede Akçe§eliir kö)'Untlc kız roe· 

ı.lahkeme, Hızınn suçunu i- seleainden bir cinayet otmuıtur. Ha_ 
d:ım ce"Zasma temas eder göı- iıan oğlu tbrabim Esmu. Abdullaı.h oıt 
miı~sc de, vakada hafifletici se· Ju Ali Yıldırımı tabanca. ıruttunu Ue 
bepler dolay:siyle cezayı 17 sene aırtının sol tarafından, kngaya karı. 
4 a'\•::ı indirmiştir. Hmr ~u .ka_ ıan Hasan oğlu Adıbell\ ile MustaCa 
rardiın dolayı Ç()k seviıunıştır. oğlu Hllleyln cıham da truhtelif yer ----<>- Jet!Dden b1~a1da yaratıun~tıt. Alt Yıl. 

lki çocuk hırsızlıktan 1 drmn hastA~anedP. ısımıı·. katu tutul' 

tevkif edildi rnuştur. 
12 yaşmda Ha:;an oğht Ali a. • lzmlrtle Şehıtıer e:ıo~M Ta.. 

dmda bir oocuk, Beyoğlu. Şişli, nm Satış 1toaperatınerl blrl.J\ pra~ 
Fatih, Sultann..1lmet ve di~er bir- fabrikasında bir kua o'muttur. Fab 
QOk semtlerde 7 . 8 ev, apartı· :tıka ameleainden Köpr'.llU Muharrem. 
man ve dükkan soymuı;, nihayet fabrikada elektrik ceryanına. kapıımıe 
dün yakalanarak adliyeye veril. ve kurtanlamıyarak ölmfiştUr. 
m;~ur. HM\ae, avallnıın, ltuıt...kleri ı,;Urilk 

Hasan oj!'lu Ali, yaşının kü- t>ir kabloyu tutmaıı •t:zUnden nert 
~üklüğü dolay-sivle ~i.ı.li celsede gelmiştir. 
sorguya çekildiği birinci sul~1 * GUmrUk ve 1nhlsanar Veklı.leti 
ceza mahkeme ınce tevkif olun· huıuııl kalem rnUdUrU l~U!!nU özer ne. 
muştur. §lr igterl m!ldUrlUğUne nakolunmuı:, 

Fakat daima genç kalmış \'(J 

tekrar uçmı:yn heve ettiğ! za· 
man iki U<: haftalıl~ bir talımden 
satıra Glotenburg ile Cenubt Af 
rika aras·nda biiyük bir uçuş 
yapıııtya kat'i surette ka"ar ver. 
mi!ti. Teodor o ~ün şefnkla be
raber Judiyi hava meydanına.ka· 

'dar teşyi etmişti. Judi makme· 
teri, benzin depolarını muayen~
den ~eçirmiş, sonra. en ufak bu· 
heyecan eseri 'hile ~östermcden 
çıkmış. yerine oturmuş ve e'd!· 
venli eliyle selam vererek "ltlakı· 
nip;tc: "Kunta.k" diy<' emir v~r· 
mlş, Teodora da dönüp son ola. 
ra.'k: ''Allaha ı marladık, iki ay 
sonra görüşürüz .. " demişti. 

Faknt aradan tamam altı ay 
ge,mi~i... . 

CJnci gün1.el bir }r•rizantem gı-
bf s'1t't1'1D ve bükleliydi. Kirazla· 
rı daha büyük gormeM için bir 
bardağın içine koyuyor, &0nra 
gözleri kapalı olarak bu kirazla· 
rı yiyordu. Babasını bazan çok 
de-tin, hsttl\ Zuif clöi müşkülatla 
karşı kar!}ıya btrakan sualler ao. 
ruyor ve aldığı güzel. renkli ce
vaplardan yeni yeni "niçin'' !er 
çıkarıyordu. Fakat bu •'niçin"· 
lcr Zuifeldi endiseye düşürüyor· 
du. 

Küçük Cinci bileğinde penbe 
ve eflatun olmak tizere iki inci 
taşıyordu. Grandüşea de kendisi. 
ni çok seviyor ve sık sık sara
vında görmekten zevk duruyor
du Bir svi1 memuruna küçüğü 
daima takip etmesini ve dadısı 
ile gezdiği her yerde bir gölge 
gibi arkasında bulunmasını em· 
retmişti. 

MUstcmleJ<elerim dediği kış 
bahçesinde ne zaman yeni oir 
kut yıvnılasa bir iki tanasini 
muhakknk küçük Cinciye gön. 
derir, bir müddet evvel kendisine 
hediye etmiş oiduğıı gümüş ve 
kriBtalden mamul l<afe8in içinde
:.; kolleksiyonu zenginleştirirdi. 

Bundan başka 16 ya.,sında !s yerine de gUmrU\t m\i#(ttışleıinden 
met adında "lnr çocuk da, Aza1c a. c11.vlt GUrocak ve'klk>ten taylıı edil· Bir gün Gtandüşes Cir.ciyi sa· 
partımanınnı balkonuna kuru· nltşUr. rayına çn.ğıtdı ve sevip okşadık 
nlflk iiZ<'re serilen 8 kilo fındığı ,,,. nıca. Palamut battmın 1&tm a· tan ımnra: . 
çalmış. kaçarken vakalanmıştır. l lınmıuıı ve Devlet Demlry<'llarma deY. - ltalY<:dan bana btr ~ım 
Bu çocuk da aynı mahkeme ta.· rt hal<kmdak~ kanun ı&:·nası MeeUae 

1 
k
1 
u~lacı: ge.ldı, dledbai. kBunl~n~ ısı!'I1-

rtifından tevkif olunmu~tur. . l Ur eı'ı ıncıyare '. senın sm1ne 
~- 'crllm § • ne kadar benz1yor. Bu ıkuşların 

Eniştes;ini sandnlye ile . 1 karınlan .sar~ ~·e başları mavi, 
1 d 

1 

_ Pazar IPazar tesı ı.sonra Eenın gıbı muttasıl eıvllda. 
yara n ı · . . yorla.r ... 

f-ialmatomnıkta Salih oğlu Hıd- ;; 21 Eylul 22 ı· ylul KUçUk Ci'l<'İ büyük bir safiyet 
van ka~ mpcclcri Osmıın ılc ka' ga ı 1 içinde sordu: 
tm~. ka,•ı;a sonunda O ma.n c- ~ ~: ,. , .,.....: 90 - Cıvıld~ıyorlar, ne demek? 

ıılı::tl'sinl sr.ndııh-e ile başından ya. ._ Hızır: ı'8 Harrı iM - Bu da onlantı "niçin" suı· 
raınmı.!ltır. !ini so~ şekilleridir. Ben sana 

Ynrnh teda\'i nltınn alınmış, auç bir çift C!nciyarel vereceğim, 
• uw.ı····ı \iaaall ~ \i_, l.'la«I 1 . . . .. lu yaktılsnmı~tır. • - ....,. ki üç gün Cincının gUmuş ve 

----o- ıoun~;;ll• 6.,ae n.se 5.4'7 11.19 billur kafesinde kalıp havaya a· 
Oyun yüzünden kavga 1 • .. &.n lıştıktan sonra Grandüşesin ver. 

ötlı· ıu7 uı ~~"!:, diği bir çift Cinciyarel küçük sa-
Kızılt.opr 'da oturan 17 vaş'ltda lklndl ıa.14 9·~ tt.ıı man parçaları, otlar. yosunlar 

{ f il 12 nd F ..__., ,.,,_ 1 8.... l '.!.,()O JIU8 ~.eG } ~. usta n c y~ı a euım "'"' Aq&m ı ..... - tşıyarak bir. yuva kurdu ar ve 
yun oynarken kavga et.mJşl!!idlr. Yat.• ıt.41 t.sı ıs.4 ı ı.sı yuva hazırlandıktan sonra dişi· 
Kr.vı:m ımnunda Mustafa elint' ge-1 tmtıak l.06 9.56 4.oı 9M nin cıvıltısı durdu. 
drdl .ı ıı bir tafj!s Fehmiyi ba11 n• -------------' Cinci baba.sına sordu: 
dan ~ nralanu~, yakalnnmıı;lrr. 

- Bab:ı. 
mi? 

annem geJmiyecek 

Aıinnİ1k 
0

Judinİn • dÜşünüş ve 
hi--lerind C''>k mühim bir deği 
şıklık hu ulc getirmiştı, 

Hemen h~pirnizde gizli olan, 
b'iliın hntclar1m1zı başkalarına 
yükler .ek. bütün kusurlanmu:ın 
mesuliyclini başka omuzlata ver 
mek tabinti ile Judi Olperin ken
disinin Tcodor Zuifeld tara.im. 
dan znhirl<mmiş oldu~'1JnU kabul 
clmiı:ı, buna inanmış ve Zulf eld
dcn nefret ct.miyc başlamıştı. O 
knd n artık dUnyn yüzündeki bü
tün büYllk ham meydanlarının 
m"şhuru olan kadın olduğunu 
hatırlamıyordu. Yeni fikirlere. 
yeni buluı:ılaıa ve hususiyet gÖ&

teren erkeklerin meclubu oldu. 
ğunu unutmuştu. O kadın aşk 
aramak ic:in aşkı terkettigini u
nutin uştu. 

O kadın Zuifelda kendini b&
ğenlUrmek i in 7.aman zaman ze
ki kıt.dm. şehvetli kadın, saf ka. 
dın, Uştk kadın ı'Ollerini oynadı
ğını unutmuştu. 

O ka.dm, Zuifeldi kahYclerde, 
ot(') Odalarında takip ettiğini ve 
bir çift yumuşak iL'?ık kadın du· 
dağı ile iki kardeş eli uzatarak 
kendisine c:ektiğini unutmu§tu. 

O kadın, hayatmda ancak ıki 
defa sade \'€' doğru oldtlğunu u
nutmuştu. Bir defasında kendim 
ilk olarak Zuif elde verdiği doğru 
ve samimiydi. lkinci defa da ilk 
geooliğini an!adığı ı:aman aynı 
samimiyet ve aym temiz, doğru 
hisleri duymuştu, 

Judi fevkaUlde c:abuk bükUle. 
bilen bir ~elik ~ay gibiydi. Fa· 
kat bütün çelik yaylar gibi o da 
pek çabuk ilk '·aziyetine gelme1C 
ıstidadında bulunuyordu. 

Netice itibariyle Judi Olpet 
de bütün kndınlar gibi bir kadın· 
dı. 

Bir canba.zı alın, onu. içinde 
bulunduğu hayattan, asetilen 
kokusundan kurt.arın ve bir a.
silzade ile evlendirin. Canbaz 
muhakkak sizin ona vermi§ oL 
duğunuz şekli muhafaza edecek 
tır. Fakat dikkat cdm bu canba.z 
diğer bir ~nbaza rastlamasın, o 
zaman ic:lndc bulu.'ldu.[:'U hayatın 
bütün tnlikemmcliyetine rağmen, 
sizin kend!.,inc vcrnıiş olduğu -
nuz şekli kaybed~k. birdenbire 
gevşiyccek, eski şeklJ ·bözulacak 
ve teknır asetilen kokuııııına. i .. 
çınde yuvnflannu_, olduğu e!lkı 
hayatına. dönece'.<tir. 

Fakat Judi, Teodor Zuifeldin 
ona hazırlamış olduf{tı hayattn 
başka ne i~tiyebllirdi? Günc;:;li 
günlerin şchd gölgesiy1e öt teıı 
muazzam müessesesi blitiln Glu. 
tenburg hıılkma bir saat vai.if e
si görüyordu. Glotcnbu~ halkı 
gölgenin düştüğü yere bakarak 
saatin k o!duiunu tayin e<ieb 
tırordu. 
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~1istre_g5 .hnskitan11ı yiızü balmumımdan da.ha .sıt~y~ı . 
Zaptivc miıdül'lı şimdid"n bUUin tımnklarını kemırmıfjtı .. 
1 Iiç kimse b:r kelime konuşmuyordu, · 

\"e Saıı-ar elbiseleri almak için mutfağa indi. 

KR IJ, .AMINA 

Bu t! nada ~1istress rraskita, I~nor Ju. n J oo<'z ve 
Tomy clPğırmenin 'b1rkaç dakiknhk bir n1l af ~ıne g 'd 
ler .., c ilerlediler. 

llle\~rdi kamı Ca· 
~ta hza.yı ve 
~yi doğru 

a a111a bir mek 

~ta 
r ................ ~~{ 
1 Kanııe i 
Muh('sarası t 

Tak! Tak! Tak! .. Zaptiye konağın·n kapısına. mHt: 
madiyen vuruluyordu. Zantiye m~mu~ları ve belcdıye re.ı. 
oi ~nıa ile k::?pıyı c:alıyorlardı. H1c: bır ı::ey olmuy~r; hu; 
kimc:e c~vap vermiyor; kimseler kapıyı ~mıyor. bır fare 
b:te kımıldamıyordu. . . . 

Yalnız ic: avludan bu çeşmenın berra..1( ş1rıltısı geh-

Bcled;ye reisi. 
- ",E)•vcla berı gıreceğim EC"nim m vki'., ve sala· 

bi~tim be$ yere kdlanılan b1r ı;ey dcğldfr. T my! Ben: 
taİdp ediniz. s·r- ~c Mic;tress Fraskita. ben r :-.ıo·mcayn 
k'lclar k;ıpıda be~dcyiniz. 

~~ ilıtita.rdan son. 
~-.,it' lrlektubundan 
\ ~ t.lnı kaza gcçirdi

--cı.ct; &dığrnı anla 
~ . 
ll.ıı:tlı idi .. ÇUnkU 

0 ı ~tırasında. bura· ! 
t~~l'\ Jt.-~eli gün. •ı ·~ ~ 0~ğa Jı:en. 

Yazar : t 
Namık K ~mal 

Sıadeleetlren ve b&skısm 
haıı:ırJayap 

Hakkı Tank U• it <> li' Yat temtn 
«u erdinin yeti§-

w.. "'1p kallttyor - ~ ı'ürk kabramanl:~tnın blr d stnnı 
\...~~ olan bu aııeri bUtUD ~11çllk ve her 
~ tf~ela katiyen \-&tandaş okumalıdır. 

• ~e "•1~' Y&nAf!M - Fivah: 30 kurus ~~ eU yerinde 

1 ~'~ her gtın ge· SATIŞ n::ıd: 
~) tıottlrip ~kardı VAKl1 KtlTUPRANE 1 

yordu . 'b' 
Bu suretle dakikalar, ebedıyet kadar uz&nmUJ gı ı ~e· 

hp ge<"tilcr... . . . k b" 
Niha,·et ''biı ·• ~ıralnrında ıkmc1 attan ır pencere 

acıldı ve bir kadın sesi ;sitildi: 
Sansar: • . ., d' 1 d' 
- "Bu ı:ıütninenın se111dır. ıye söy en ı. 
Don Eugeniv de Zeniga: . 
_ "Benim, aç!" diye seslendı. .. . . . 
Bit dakika sessizlik oldu, Sonnı. eutmnenın P.e!ı t ... k. 

tar ıt1itildi: 
- "Siz kimsiniz?" 
_ "Kim olduğumu sesimden anlamıyor mu.sun? E-

vin efendic:i 1 Zaptiye müdürü!" 
Gene sessizlik oldu. 

Kadın: b: - "°'"A d' · b'r _ "Defolun burndar.! diye a~ır;-dı .. ı:Ar.n lm!z. ı. 
saat evveJ geldi ve doğru yatai~ gıttı. ~ız. <le kcndı ~ atA 
ğımza gidip miderıfai doldumug-unuz ıG}tıyle uvum ... ntza 

Bunun iizc rinc Senor Junıı Lop z • man!n altınaa~ 
ireri ~irdi. Orada ay ı!)ığırtın alt ncb. l:u:. um ~um sta· 
yawlmıı;ı, 1:iyah çizgılı pantoloıw ve ye1c• ,ı. m.:ı' ı ~rapl 
11, b"resi ve omuz!arm<laki p lcrım) le. tı· ı bır d gırmen
cı g;bi girınmi,.; kanburcn bır adom gor fü. 

B'.lcdivc reisi: •. 
_ Tfl ·k.,ndisi, dı~ b~ğırdı. Kral namına! Dcgırruen 

ci Lnkas. wsiöm ol.'' 
Bereli ::ı.ünm değirmenin nrkn ın<ı. klrnrı'l"ya ~ay ret 

Pttı. •romy adamın uz ı."nc .-.tlndı. Di ı 1 rl<a ıı·:ı dayadı. 
r er:n , r• vU\ arlndı · _ 

_ ''Tchlim ol!" dırn bag1rdı. 
Tam bu 51rada dığer biri Tomy'nin iız .. ine ~ Iadı. O 

nu kemerinden yahlndı. Do melerin iı1.c11ne ... urdu. 
lYİ<'<' ntıL'lklamıya b<!şladı. 

Bu M•"tress J:o'rask ta idı. ,, 
_ ''::'\kl'un hsıf! Beı ım Luknsım· 'l:'ıı'<k! diye f~r. 

ı,,~td 1l 1-tanbtUdan ı• ııo;OT: VakıG'm kupeınlannı top. 
.~ 0~ VntJyettt ,ayan &ı.ımı VAKrr okuyucura. 

~~~~il ha 1
• Cavide rına ou eser yüzde t.o tenr.ilAtla 

bakınız." 
Pencere tekrar yüz.lerlne kapandı. 

Zaptiye müdUrii a~abiyctle: .. 

,·at <ıdiyordu. • 
· Bu sırnd~ bır cı,eği vcdcğind" getiren ve clıneye çt-
kan di~er bir şahıs kctıdlni i!,i ... inin orta •na attı ve To
my'yi kurtarmıya çal• tı, Bu Tomy'yi DOn Eu~ cSe 
Zuvıca 11~ ka.n~ıran ~nfudt. ~.u '""-

~~~hat hsettlği, dai i. 15 kUf'li~ vettımekterdlr. Tqra 
~;~dan Yatattıiı tciı' d&lml tlfUyuew.,, aıektu~ta ıa 
~ ~lılt bot1amrdı. i ı.<ul'UflUk po.u palı.: 1etnder1mr 

~~i t .~.:::::::::::: ...... ı, lthı11t inilti. - - ---

_ "Sütnine! d1ya seslendi. Kapıyı aç, ı,ıtmlyor mu. 
ısını? Benim kim oldujwnu .n\amıy01' muwn? Seni de mi 
nrtıra.ynnl" . A. • .ııı.. . .. ll. ... ~ , . 

- "Yaklas da bu balu'anm ktm oı .. u .. - •u ıure,.-. 
dtye cövlendi. •• 

-·'·Ben zaptiye müdürüyfun. 

- "Madam! dh·6rdu. U!tf~rı cfeı~me ""-'-' 
ediniz." • 

Ve kadını Tomv'nın tepes nden asıagrya yuvarladı. 
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l Haftahk Radyo Programı 
1 

PAZAR: 21.9.llUl 
8 .30 Progrnm ve m,.n.Jeket aaat 

ayan, 8.33 Müzik: Hatlf mUzik ve 
marılar (Pi.) 8 .45 Ajaruı haoorleri, 
9.00 .Milzlk: Hafif müzik ve maqlar 
(Devam). iP!, ), 3.30-9.45 Evin aa.at!, 
12.30 Program ve memleket saat aya· 
n, 12.33 M!lzlk: Kan~ık ıarkılar, 

12.415 Ajana haberle,.!, l~ 00 Ttlr~ı.ller, 
Şarkılar ve oyun hnvatı;.n, 13.30-
14.30 M!lzlk : Radyo .saJo..ı orkcstra1J1 
(Ylyolontat Necip Afkm~. 18.00 orog· 
ram ve memleket saat ayan, 18.03 
Müzik: Radyo caz ve tango orke.strası 
<l özgür ve Ateı Böcekleri), ıs 4C 
Müzik: Muhtelit ıarkı \"f' tak.slmler, 
19,30 .Memleket saat ayarı ve .Ajans 
haberlerı, 19.415 Serbest 10 dakika, 
ı19.M Müzik: Haydn - Kı;.artct (Pi.) , 
İ0.115 Konuşma ı::ı.ı:esiekler konuşu_ 
10!'), 20.30 Müzik: Fas:l ııazı, 21.00 
Ziraat Takvimi ve Toprak mahaulleri 
bonaııı, 21.10 MllzJk: Kımıık p.rkılar 
21.45 lllUz!k: Berlloz • Scı:font tastas· 
tık (Pl.), 22.30 Memleket saat ayan 
Ye Ajana haberleri, 22.4ti Anadolu A
janaı Spor servisi, 22.l5f)-22.30 Ya. 
rmkl progra"ll ve kapanı~ 

ve Ajanı haberleri, J9.4o Serbe8t 10 ayan, 7.33 lıllla!k: Hatır parçalar 
dakika, 19.55 .Mllzlk: l~uıl azı, 20,15 (PJ.), 7.4G Ajana habcrltri, 8.00 lııll'• 

Radyo gazeteııl, 20.415 Müzik: Sakılo- ztk: Senfoni mUT.ik (Pl. l, 8.S0-8.46 
fon ııololan - ŞUkrU Saupınar, 21.00 Evın saati, 12.30 Progra?n ve mcml('. 
Ziraat Takvimi ve Tcprak mahauU.r1 , ket ııaat ayan, l2.3v l:llzlk: Hafi! 
borsası, 21 . ıo Mllzlk: Oda mUalkl..sl: parçalar (Pl.), 7,46 Ajar.ft haberleri. 
(Piyano: Ferhunde Erkin; Kenıan: 8.00 MUzlk• SeAtonlk nıüzlk (Pi.), 
Necdet Atak; Viyolonso!: Meaut Ce. 8 .30-S.46 Evin Jllııti , ı~. 1!0 Program 
mil), 21.30 KonU§ma tlOO aene önce ve memleket saat ayarı, 12.33 Mllzik: 
naaıl ya!!,lıyorduk}. 21.45 lı!Uz1k: KlA· Şarkılar (U~şak Makt m : ) , 12.45 A
alk Ttlrk müziği programı: (Şef: Me· jans haberleri, 12.00 M!lzi.k: Karışık 

sut Cemil), 22.30 Yemlel:et saat aya. prkı ve türkU'er, 13 30-14.00 .MUzik 
n, Ajana haberleri, Esham - Tahvl. Kanşık program (Pi.), l8.00 Pro~· 
IAt, Kambiyo - Nukut boraaaı, (Fi· ram ve memlel·et saat ayan, 18.03 
yat), 22.45 Müzik: C&zb&nd (Pl.), Konuşma: Dil kurumu a'lllla, 18.30 
22.515-23.00 Yarınki program ve ka· • Mllz1k: Pe§rev ve saz ııenıallerl, 18.40 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA fi~ 
NEVRALJi. KiRi Cllit VE 80T0t. AG llLARL~IZI OERlilL ~ 
lcahında günde 3 ka,e almahilir. Her yerJe pullu kutuları 11raria il 

.. . .. • 1,•; • ·~ • : • ~ ...... 

panlf. Müzik: Radyo svıng kuartet! ıt. öz_ 
ÇAR!1AMBA: ~4.,P,1941 gür ve Ate, Böct>kletll. 19.00 Konuş 

Sayın Üsküdar halkının nazarı d·kkaline rıarWln" 

PAZARTESİ: n.e.1&11 
7.30 Progrıt:'ll vo mem:cket ııaat a · 

yan, 7.33 MUzik: Hafif parçalar \Pl.1 
7.45 Ajııns haberleri, 8.00 Müzik: 
Hafit parçalar progran.ınm devamı 

(Pl.), 8 .30-8.45 Evln saatı, 12 30 
frogram ve mcır.lel<et saat 'lyan, 
12.33 Mllzlk: Saz eııcr:er. 12.43 Ajanıı 
baberlert, 13.00 Müzik : Karcıgar ve 
htcaz makamlarından ı:ıı."kılar, 13.JG-
14.00 KUzlk: Kanıık program (PJ.), 
18.00 Program ve memleket saat aya· 
n, 18.03 :Milzik: Dan3 müziği (Pl.), 
18.30 Müzik: Fasıl aazı, l 9.30 Kemle. 
ket ııaat ayarı ve Ajana baherlerf, 
19.46 Serbeat 10 dakika, 19.55 :Mllzik: 
Keman sololan - Enver Kapelman, 
20.15 Radyo gazetesi, :t0.45 lılüz!k: 
Bir halk TtlrkllaUnU ~ğı-enlyoruz -
Haftanın tllrkllaU: Arpa _ Buğday: 

Arpa, boiday ~ olUJ' 
Gkeller galeç olur; 
Gtbıellerln gilled 
Her derld .. UAç olur. 

Arpa, buA'day biçeris, 
Bular gelll' gesıerlz; 

s.na basma yaklflJ1az 
Kadifeden biçeriz. 

21.00 Ziraat takvim! " Toprak 
mahaulleri boraa111, 21.10 KUzlk: Ge· 
~t programr, (Yeni sesler), 21.30 Te.m 
811: Klmglt nilesi, 2U5 Mllzlk: Radyo 
IM!Dfonl orkeııtra.aı (Şef: Ferid Alnar), 
22.SO Memleket saat ayan, Ajans ha· 
berlerl. Eabam - Tahvi'IU, Ksmb~ 

Yo - Nukut borsası, 22,46 Müzik: 
C&zband (P'J,), 22J55/23.00 Yarınki 

program ve kaPllDJf. 

SALI: 21.,t.ıtn 
7.30 Program ..,. memleket ııaat 

ayan, 7.33 MUzlk: Hatif program 
<Pi.), 7.4~ Ajam babc.:-lui, 8.00 MU. 
Zlk: SeDfonlk müzik (Pi.), 8.30-8.45 
mvtn aaatl, 12.30 Program ve momle· 
ket aat ayarı, 12.33 Müzik: Tllrkçe 
pllklar, 12.4G Ajana hal-erleri, 13.00 
JIUzlk: Türkçe plülar programmm 
Udnc:l kısmı, 13.30-14.0C Müzlk: Ka· 
rfflk program (Pi.), 18.00 Program 
.,. memleket aaat ayan, 16.03 KOzlk: 
Radyo ıralon orkeatruı (VlyoloıWıt 

Keclp A1km), 19.00 Kllz!k: Karqık 

tarkılar, 19.30 Memleket u.at ayan 

7.30 Program ve memleket saat ma (İktıaat Saati) lP.1~ Müzik: Rac'
ayan, i.33 Müzik: Hafif parçalar yo Svlng kuarteti pr.,~mının lklncl 
(Pi.), 7.46 Ajans lır.l:er!HI, 8.00 MU. kıımn, 19.30 Memleket ıtı'iat ayarı ~ 

zik: Hatif parçalar ~mının de. Ajana habe!'leri, 19.4!\ l!llzlk: Klbik 
v:ımı (Pl.), 8.3().....8.45 Evin saati. Ttlrk Müziği program, Şet: ,ldesut 
12.30 program ve memleket ııaat aya· Cemil, 20.lG Radyo Ga~cteal, 20.46 
n, 12.83 MUzik : Saz e!Hler!, 12.45 MUzik: Kan.,ık şarkııar. 21.00 Ziraat 
Ajana haberleri, 13 00 MUzlk: Şarkı- Takvtmı ve Toprak mahır1iıerl borsam 
!ar (Kilrdillhlcazldl.r vt l'iıhavent ma- 21.10 Temsil, 22.00 .MU7.lk · Radyo sa. 
kamlan), 13.30-14.00 Mt&zik: Karı. Jon orkcstruı (V!yolonlst Necip A§ · 

şık program (Pi.), B.00 Program ve kını. 22.30 Memll'kt't l!:ıa~ ayan, >
memleket saat aya."J, L~.03 Müzik: JayS haberhırt, Eslıaın - TahvtlAt, 
Mejdan faslı, 18.25 KODl!f:m& (Dış po· Kambiyo - Nukut bôt'S:t"1 (Fiyat), 
litlka h.1.diseleri), lS.45 Radyo çocui< 22.45 MUzlk: Radyo Mloc orkestrası 
klUbll, 19.30 Memleket saat ayarı ve programmm ıklnci kısm:, =2.55-:?3.00 
ajana haberleri, 19.43 Subest 10 da· Ya~l program ve l'apc;nı . 
kika, 19.55 Müzik• Ka.rı~ık şarkılar, CUMAR'l'ERt: ! 7.s.Ie.&I 
20.15 Radyo gazetesi. 20 4~ ırnzlk: B!r 
halk türkUıı!.l öğreniyoruz - HaCtanm 
TUrkUsU: Arpa • Btığda 21.00 Ziraat 
Takvimi ve Toprak mahn:llerl borsa. 

7.30 Program ve meır.!eket saat 
&.yarı, 7.33 Müz'k: Hafll ['rogram 
(Pi.), 7.415 Ajans babt'rl .. ri 8.00-8.4:5 

ııı, 21.10 MUzlk: Tak~lmıc.>r ve saz e· Müzik: Senfonik mU.~11: IPl.J , 13.30 
aerlerl. 21.30 u:on:ışma 1 Foııtıı kutu· 
su), 21.46 Müzik: Riyaııeticumhur 

bandOllU (Şet: İhsan Kün<;erJ, 22.30 
Memleket ııaat ayarı, A,'sns hııberlt. 
rt, Esham ·- TahvUlt. Kambiyo -
nukut boraaaı, (Fiyat., 22.45 Kllzik: 
Daıı. müziği (PU, 22.ı;.;-23.00 Ya. 
rmkl program ve kapanr;,.. 

Program ve memleket ""at ayan, 

13.83 Müzik: Ttlrkçı"ı p'lklar, 13.45 
Ajana ?ıaberlerf, 14.00 .P.4'Czik: TürI;çe 

pl~klar prorrammın ikinci kısmı, 

14 30 Ankara So~bah1.r At yanşlan · 

nın tahminleri, 14.40-lJ.30 .Mll%.lk: 
Rly&Mticumhur handosu (Şef: lhaan 

KUnçer). 1~.00 Progran: ve memlc
PER.,EMBE: %6.11.llHI 

ket saat ayan, lS,03 Mü~llc : Fasıl ı;a· 

Sömikok ve Karahük Kokları 22 Ey!fıl P~7.artesi gü. 
nünden itibaren Oıküdarda Be.laban :skeleahı .~e kain lb. 
rahim Yolal'ın mahrukat deposunda p~r:ıkenrle ıuretil• 
ve müfterinin vuı'ülıına teılim tartile T <tnu 23,S liradan 
satılacaktır. 

K!>mUrlorin ııratıı ve tevzllne müteallik hususat hakkınd" vrıı,ı olacak ıi· 
kayellertn Galatada Yeni Yolcu Salonununun UçUncU katında 1Urkıye Kö
mür AA.ti§ \"e te\"zl müeııııe.seslne bll<!lr~!ı:nesl rica .>Junur, TPlcfon: 44'166 

(839S) 

Devlet Meteoroloji /9leri Umum frlüdürlü· 
ğünd~n: 

3656 nı.maralı kanunun hükümleri dahilinde ve 20, !:~ l'ı"a1ı:c kadrolarla 
IFtlnılam edllmelı üzere mUsabaka ile lkl Fra118IZCa, iki tnı-ııuce ve 1k1 Al 
manc-ı bilen ve halen yüksek mekteplerin blrlnde kayıtlı t-n\J>:mıyan Lise 
rreıtır,u veya orta mektep mezunu ile ilse fen §Ub3i olg~luk iır.t:lıanını ver. 
mlş 6 erkek memur annaca':tır. 

Aranan Dlter Şartlar Şunlardır: 
A - :Muvazzaf askerlik hlzmetlnl yapmış bulunmak veva ultere celbl.ıM 

henll:ı: bir seneal olmak. 
, B - NUfus lt!ğıdmda askert ::!urumu sarih rl3rak gösttrM1m1r olır.ak. 

Jstekl!lerin memurin kanununun dördUncU maddealnde yozılı evrakı 
nıllsblte lle birlikte EyUU 941 ııonuna kadar bir istida ıle u•nttm mlldUrtuğe 

ır.Uracaatıan. 
:M.Uaahaka lrnUhanmın yapılacağı yerler tııllplPrin ml\ra<.aat mahallerine 

g~re tayin edilerek tarthlerile birlikte aynca bildlrilecekt!r. (Ot9- 7989) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

7.30 Program ve memleket saat 
ayan, 7 .33 Mllzlk: Haf;c program 
{Pi.), 7.45 Ajana ha?>crH!rl, 8.00 Jıılü· 
zlk: Hafif programın devamı (Pi.), 

8,30-8.415 Evtn ııaati. 12 ao Program 
1'e memleket saat aya!'ı 12.33 lılUzlk: 

z.ı, 18.40 lılüz!k: Radyo u.2 ve tango Muhammen t-edcll (4167) lira olan 50000 adet (t:ıkr!bt..'l ~7i8 kilo) li· 
orkestrası (1. ÖZg-Ur i\J&rt'e:nde ı, 19,00 
Konuşma: Kahr'lmanlaı t1aatı, 19.:::5 permeçet mumu (30.9.1941) Salı gUnU !!&at (11) on birde Hıtydl\rpaşada Gar 
lılüzık: Radyo caz ve Tar.gc. orkeatrr. bw:ısı ôah:lindc!tl komisyon tarafından açık eksiltme uauıue alın almacaktrr 

....... 
1 

l" 30 .... eml"' liu i~ girmek lstıyenlerln (312) lira (53) kuruşluk m•ınk.tat temlnat 111 programının • .,.-\•am , ,,, .- .. 

Fuıl a&ZJ, 12.45 Ajans hrıberlerl, 13.00 
Mtl&lk: Faaıl uzı prorammm deve. 
mı, 13.30-14.00 JıılUzik: RarlftK pros_ 
ram (PJ.), 18.00 Progttm ve ntemle 
ket aaat ayarı, l Ş.03 ru:ii.~i k: Rad~·o 
c:az orkeatrıun (lbrah'r... özgür ve 

k t • A~··ı haberl"'ri ı ve kanunun taylr. ettiği vesalkle blrllkte ekatltme günn 1&:\tlr.e kadar ko. e s:ıa. ayarı \·e JV"' • ~ , • 

19.45 serbe.st ıo dakikr. , 19.5~ MUzlk: mısyor.a müracaatları lbımdır. 
Tanmmış Rumea tl\rkUıen, 20.15 :Su ~ııe ait ıartnameler komisyondan p:ı.ra:;ız .">larak da~ıt·lmaktad'I!'. 

Radyo auetuı, :ıo.611 Mtilllkı 8u •· (~93) 
!!erle:!, 21.00 Ziraat Tni':V!ml ve Top_ 
rak mn'ııaullerl borsaar, 21 .lO llUzlk : 

Ateş Böcekleri), 18.30 ı.tüz.lk: Fasıl Dinleyici lıtekleri, 21.4~ Konuşma: 

sazı, 19.00 Konu!Jm& ı Dcrtle~me saa· Günün melt'!lelerl, 22 O(, MUzlk: Ra~
tl), 19.15 Radyo caz orkeııtraııı prog
ramuım lküıci kıam:, 19.3C Memleket 
saat ayan ve Ajana habtrlerl, 19.45: 
MUzik: Yurttan 11eıler. 20.15 Radyo 
gueteai, 20.4~ Müzik: ~emençe, Ka. 
nun ve Tantıurla Saz eserıerl, Çalan· 
lar: RUfeD Kam, Vecihe, Mesut Cemil, 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak mah· 
sullerl bona11, 21.10 MU:zik: Muhtelit 
§arkılar, 21.30 Kc:ınuımt\ ıŞHr Saati), 
21.45 Müzik: Radyo Senfoni orker
traııı (Şef: Ferid Alnar). 22.30 Mem. 

yo salon orkea!.rası (Viyolonist Necip 
A§km), 22.30 Memleket aaat ayan, 
Ajans iıaberlert, Elhaır. ve Tabvtllt 
Borsası, ftyaijarı. Kambiyo nukut, 
22."5 MUzik: Radyo aalon orkeatrası 

programının lklncl kL~mı: 6. Straua1: 1 
Şark muallilM, ?.2.55- 23.00 Yarınki 
program ve kapanlf. 

Acele satılık Arsa 
teket aaat ayan, Ajaı:ıı 1'.aberlerl, Es· Karta.! Ualtepellrlde. Kurueeıme 

ham - Tahvtllt, Kambiyo - Nukut ~evklln~e Bağdat caddealnde 2 deki. 
borum, (Fiyat), 22.4" MUz!k: Danı ıca mfl.il.fede M4 metre ı:Durabbın ar· 
Kllzlfl iPl.), 22.515-23.00 Yannk! 
program ve kapanı§. • acele olarak satılıktır Tallpler'.n 

CUMA: M.t.lMl Vakıt gazeteetn~ Adnar 

7.30 Program ve m•mleket saat 1 'TlnrıırnAt!ert 

lsta:ıbul Maa.,il !Jü dürlüğünden: 
Maıırlf Vekl!Iıgı Köy En.ııutnı"ri kız talebC3l için a ,.,k c'<l'l!t:ne usulll ile 

1070 nıetrc yeril kUIDAf alınacaktır. K ım&§m muh'lmm-ın l>) if'. i 2996 lira ve 
muvakkat te:nlnatı 2'24 lkl yllz yirm• dört lira 70 yetruıı kuru~tur. 1stek1Uer 
bu kumaşa Rlt §3.rtname ve numuneyi btanbul maarif mUdllrJllt.Unde göre 
bilirler. lha!entn 7.10.P41 Salı gUnU S'1at 15 de lstanbulda M.un!! MUdUrlllğU 
b!.na!:ntla yapılacağı ilb o!unur. (8383) 

1 KAYIPlAR ---
~ablbl bulunduğum 4:0:87 numarat• 

plAkayı nyi ettim. Yt.'.r isini çıltara 
cağımdan e!lklsln!n hUkır U olmadığını 
llAn ederim. A. KAV AF 

••• 
27 İklnC\tC;Jrin 19.U 

(37320) 

tRr!hlnde Be-
nyyana orta okulu 10n a.ınıfınclan aı· 

dığım taııdi!tnameyi uyt ettim. Yeni. 
alnl alacağnndaD eaki2:nin hUkmU 
yoktur. Recep Çamör 

(37330) 

Araç kazaııı Q.,rr.ı~yıu köyünde 21 
No.lı !ıane ı.!cilll nUtusı.nda l'ayıllı 

1334 dc_:-um1~ Al1 otlu Oın.ııan Karınca 
namm1ı>kl ,u:uaumu zayi ettim. Ye· 
nl:rlnl alacağımdan es}(!a1nin hUkmll 

yoktur. ı 
CerrahDllp Hobyı'r M. lpçl çık· 
maz a,okak 2 No. d" Osman Ka 
r:nca. (S'7881) 

• • • 
928 senesinde Urfa Sa!!ayi mek~. 

binden almış olduğum uındlknameyl 

zayi ettim. ~.mlllnl aıacatnndan zayi 
olanın bllkmU 01Du&dıf1 ııar. olunur. 

No. UZ Alamet otla .lrıldunet Sıtkı 
(87338) 

*•* 
62 UÇ KÖŞELİ ŞAPKA UÇ KöŞELt ŞAPKA 63 Cide askerlik ıube:;lc~en ald:fım 

Kendini iki ateş arasında. bulan Mietreas FraSkita 
Sansarın midesine elinin tersiyle öyle bir yapıştırdı ki a· 
dam döşemelerde boyunu ölçtü, 

- "Lukaı tam bu anda zaptiye müdürünün kıyafe
tine girmiş olarak şehir yolunC:ndır. Şimdi zaptiye mUdü· 
rünün karıs:na ait yatak oda:.ına girip girmediğini de 
Allah bilir." 

t.crhis tezkeremi ve g-!mıc:l tezkeremi 
29 Mart 941 tarlh!nde Eeykoz önünde I 
batan Şişman nıotörUndc zayi ettim. 
Yenlslnı alac:ığ.:oda!ı eakl.ainln hUk 

Bu Süt 
usulü saY 
50 y~şıncl..ı 
kadmlar ' 
yaşlarında~ 

cekle 

Sonra 
ve 
• 

GOZMUf 
Kemal~ 

t"UN'd&D 
oou:•'~ 

1 aksım. X. 
l ncı 

Şimdi yerde Sansar da dahil olduğu halde yuvarla. 
nan dört adam vardı. Bütün bu zaman emıasında &>nor 
Juan Lopez bir ayağiyle üz.erine basarak mefruz değir
menci Lukası ayağa kalkmaktan menediyordu. 

Kavas dört bet kelime ile bizim bildiklerimizi ona 
ar.tattı ... 

mu yoktur. 1 

lnebohınun Orlye Nıunuı&Jl lı•••··-111"'~ 

Belediye re.isin;n .boğa köeelesinden yapılmJŞ topu· 
ğunun tazyiki altmda patlamak Uz.ere olan Don Eugeniv: 

- "Sansar! İmdat! Kral namına! Ben gptive mü· 
dürüyüm!'' diye feryat ediyordu. 

Korkudan buz kesilen Senor Juan Lopez: 
- "Za?Jtiye nıüdtlriı'ha!" di,.,WJdi. 
Herkes: 
- "Znytiye müdürü!" sözünü tekrarladı. 
Hemen yerd~ yuvarlananlar ayağa kalktılar. 
Don Eugeniv de Zuniga: 
- "Hepsini hapee tıkın! Hepsini \ıarağacına yolla· 

yın," diye bağırıyordu. 
Senor Lopez, beyefendinin ayaklarına kapanarak: 
- ''Fakat lorj cenapları ... diye söze başlad·. Bu kö

tü muamelemizden dolayı bendeniU af buyurunuz. Beye. 
fendi hazretlerini böyle aleti.de elbiseler içinde nasıl ta
nıyacili rdim." 

Zaptiye müdüril: 
- "Mel'un! di)e mukabelede bulundu. Üzerime bir 

şey giymiyecek miyim? Elbiselerimin çalındığım bilmi· 
yor musun? Değirmenci Lukas tarafından gönderilen bir 
hırsız çeteı!İ ... " 

- "Yalan söylüyorsun." diye ~ıkı§tı. 
Sansar kad•nı bir kenara çağırdı, Ve lord cenapla· 

nndan müsaade istedi: 
- "Beni dinle Mistress Fraskita. bu işleri bir yola 

koym&ZSanız, başta Lukasın. oldufu halde hepimizi asa. 
cak1ar .. 

Frukfta: 
- •'Fakat ne oldu?" diye sordu. 

Def,irmencinin karıst : 
- ''Hey mukaddes h::ı. ! diye bağırdı. Demek ki ko. 

cam kendisine ihanet ettiğime inanmış. Şehre intikam 
almak için gitmiş, Gelin, hemen şehre gidelim ve masum 
C'ld~ !umu ona isbat edelim." 

Sansar. eşeklerden birine binmek üzere yola düzü. 
!erek: 

- "Heme:ı şehr<- gidelim, dedi. Şu adam~. kannızı 
gbrmektcn ve ona, kafasına koyduğu bir ~ürü nı::.ra!•z 
~eyleri söyfomekten menedeHm. Belediye reisi! Byefen· 
di yUriiyebilmem içir baT'a destek olur musunuz?" 

Don Euıteniv de; Zuni11a: 
- ''Mel'un mahlQk! diye gürledi. Nelerden br.hı:rdi. 

yorsun? Bu mel'unur: bunları yapmtya muktedir olc!u;{u
nu z:'l'lnediyor musun?'' 

Mistrcss Fraskita: 
._ "O, her şeyi yaprmya muktedirdir." diye cevap 

verdi ... 
xxvın 

"SAAT YARIM ... GECENiZ HAYIR OLSUN." 

Değirmencinin kansı ile zapti)'e müdüril birer eşe
ğin üzerinde, belediye reisı katırının üstünde, zaptiye me. 
murlan yaya olduklan halde konağın kapıs·na gelince 
şeıbrin sokaklannda bek<:i beyle bağırı}·ordu. 

Kapı kapalıydı, idare edilenler gibi §ehri idare eden
lerin de günlük igleri tamamlanmıp. benzi}·ordu. Sansar: 

- "işler fena!" diye dUşündü. 
Kapının bUyllt tokmağını bir i'ki defa vurdu. Bir 

mUddet geçtifi halde kapı açılmadı ve cevap gelmedi. 

maballcalııden 82i clnAumlu lb~ 
ilim o~tu M•lımet SMbrl, 

*•·• 
lstanbul Denl-r; kortutanlrğmdan 1 

alclıg"ım askerlik terhis tc..z.kcrcml ka 1 
zse:ı zayi ettim. Ye:ı!.llnı a:acağundan 
eskiızinin bUkmü yo:ıtı;:-

İn"b llunun Orly NamazglUı 

m:ı' all::alnden 318 IJoltumlu Meb.. 
mı-t ~ğlu CeımıJ. . (S'7884) 

*•* Anltara Z!.raat Ba~kL<il 18141 nu· 
maralı tas:ırruf cüzdanım• kaybettim. 
Ycnllıinl .;ıkaracaf;mnı.n eıklıdrıin 

bUkmU ;-oktur. 8adl Ozan 
(87336• 

*•* Vefa Uae3lnln 5 nci acu.tından ald•• 
tım 8770 sayılı tasdl\ml' meyt kaybet 
Um. Yenisini çıkar~f•:DdaD eek!ai 
nin htlkmU voktur. 

(81126) 

* • * 
1939 da Nlşantlı.§I !;ık l!eeatnden al· 

dıtnn LiR mezun•yet ~·11ıoma1mı za. 
yt eylediflmden bUkm'! olmadıtmı 

UA.ıı ederim. 


