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e''tl • 
~lı...:"' ı frtıki kati bir neticeye 
~lal'tıı n ız olan bu harp

...:_vı J.-''·,,1 takiıa ettiği hedef 
\ı~ ~tlıa}( ltuııyanm gıda , .o 
~ ll~lıa~rını ele g~lrcrf'k 
~ ~ll''eu,ra ka<lar yeni mii· 
\.~d.')cu rı hazırlamak, bi
l'~ ın:~ Rlrliğinl bu kay. 

~ il Ilı rtını ederek l{ınl 
~ ' ti\lıs 14ıa,·emct kabiliyetini 

\ ~it llıaktır. 
ı..: t~ te ile :n 
~ili llllJaı us~n nral:ırmda \ °" "'~re illa ~olu atmak iı:in 
~ ~~·~lııh k bir iı;ıgal altına ııl
~~ıı OSl< k yolunun ingiliı: 
~: lıı.r, lardunını yetl~ tirme
~' "' "asıtn olmadığını gös
~ t!~ lııt .~lınanlan Kınnı ve 
~ ""ttıı 1 anı~tindo yeni yıl· 
~'1r1oıd11ı:;na .girtsmcğu scY· 
lıi.."2 'I( 0111 • Zıra bu taamız 
~t.," \·e ~ nu ya yalnız Uk. 
\..' l1ıc 111 fkasyanm :1.cıı ı:;in 

oıına~de kaynaklanndcm 
L..""' a lıı ıa. kalnııyacak, ay
~ , giJ "re \e AmerU.. • ..... _,..._.""' 

ı:-~aan ~öndercceği 
~ () "' im~ harp snhn..c;mn. ye
~' t n ız hale ~elecck· 
\ 711il d etllngıoat la Mosko\'a-
~~ b~ ~hlikeyc dii~ek. 
~u'"' l)ı~Un cephede 7,aman
~ ~ lj de yok değllcllr, 
~ ıı.. !buatınm ne5riyat ına 
.,_ ~~- g ~ilkenin gerek Lon· 
~ :.~ :.l< l\loskovaila 51nıdi
~-~ ı\tllt •ldlği anlssılıyor. 0-
~~ıst &nların bu yeni truır
~1~t ~ııın~ dcrlıal mukabil 
l' "' it llcgı Uph~iz<lir. Ilu 
~ '<-: lll11ı tı..'\lar \'e inı,rillzler ta. 
ll.'lıı.~~'i) ilca){ tedbir i c simıli-
1.""\f~ll ~lltn lm:ı.l böl~csincle 
\, ~-. k11, r lllll~ onluk taze bir 
\.".' ~ t; <ııı~ Ctlnln ~ erle~t irilmiş 
~, ıı''etı an SOnra <la bu mü· 

Sovyetlerin ·Tokyo 
elçiliği memurları 

Erzurum yolıle Sarzkamışa 
hareket ettiler 

\',.,t, '\!: cl<ı,nmlr yıırtlırn· 
-;::ttu lenınesidir. 

Erzıtrum, f 1 (A,A.) - Sovyet 
Rusyanm Tokyo elçiliği rne. 
murları ile Bulgaristanda bulu • 
nan tebaasından mürekkep 21 
kişilik bir kafile dün trenle bu-\_~i ~:illa ı §uclur Id Uk

~ "le, ıır \iman taıırnızu ile 
~~ lıj'-.tp h~ 8 3 danbc ri :yerindt' K 1 
~ ~ anı rekctıcri tama.men İlje 
~ ~ lQ.r:l'll girmiş bulunu. 
\ ':it ,, d.'ketıcrln lnki~afları etrafında 
\., ~ l'tı J\Jınthn ınücnclcl"sl şek. 
ı~ ~'' • an - Rus harbin-
~ ~Q.1\111/ 1 bir t~rnfm le him" Alman 
Ilı.'"' 'hılir ille~ hine kati uret-
~ ~ "l'ıına İı On~n onra. da hii· • t 
\.~~ l<aı· :U-binin fıkı beti iiıe· z ay 1 a 1 
\."\ t~ ~ ~İrlcr ~npnbillr. 
\.) "~~el°llrırıUınuzdcki h:ı!talar 

700 
b • 

~~ı~lı.lııc1(' ede cek_ hiıdısclcr 1 n 
ltıt\ld hu usı bir clıem-l' aı..,.khr. (Yazısı 4 üncüde) 

1~ maçlarına dün başlandı 
~ 

~.11(4& 
' • 8i: 'lotıu.spor nta!,'Ulda Beyoilu por kaledıılnln hlr kurta~ı 

t(Yazıaı 6 mcıdat 

raya gelmişler ve otobüslerle 
Sarıamışa hareket etmişlerdir. 

Sarıkamıştan itibaren yolları· 
na trenle devam cdeeeklerdir. 

Japon ve 
Sovyet 

Kıtaları arasında 

Hadiseler 
çıkıyor 

Xe-ı·york, 21 (A.A.) - Millı Radyo· 
nun Çunking muhab.r: J bpon ve Sov· 
yet kıtalan arasında nk aık budut 
hA.diııeleri çıktığını bildlrmektedlr. 

Muhabir rnuhasematı11 gilnden güne 
vahamet kesbettll!'inl ve iki taratın 
da hudut •a kviye kıtala ı r gönderdltf• 
ili na.ve cylemekted!.-. 

11Kanııe 
mabaıaraıı,, 
mlnaıebetUe 

Eski eserlerimiz 
Güzide mütefekkiri
miz ibrahim Aliet

tinin ınütaleaları 
yarınki nüshamızda 

han 

Alman 
kıtal arı 

-
t 

Azak denizine 
vardı 

Kiyelin şarkındaki 
muharebelerde : 

150 bin esir 
151 tank, 602 top 
iğtinam edildi 

Berlln, 21 (A.A,) - Alınan 
tebliği: 

Şark cephesinin cenup ccnahm
da Alman !kıtalaq Az.ak den.iz.ine 
va.rllU§tır. Kiyefin §arlan.da. ve ce· 
nubu garldsindc çevrilmiş olan dü.~
m8JUl1 ,tmııaama devam. olunmak -
tadır. Ga.rptcn Kiye.fe girmie olan 
Alman teşekkülleri şark istiıkame. 
t~e Dlnyeperi g*rek şimalden 
taarruz eden kuvvetlerimizle bir
l~erdlr. 

fDennm' ~n. '/, ~i. ·ı (Jp) 

Sovyet tebliği 

Kiyef 
civarında 

Şiddetli 
muharebeler 

devam ediyor 
Büyük bir Alman nak

liye gemisi 

Batırıldı 

{ aı ABuotoo'::~~~~nL~!!~~7;---ıl 
kuponlarm lıer 60 adedine mukab! ~r~•P 
V A f( ı 1 ' ok:ıyuc.iliirı K OTüP 14 
Hı\St;ı.;J " serisinden OlME7. ırnts 23- 1 
rnmanınm tnmamı verU.cekUr. 

L _J 

Bu ak a Ra azanın 11 
ilave olarak verdiğimiz imsakiyeyi 

birlikte · almayı unutmayınız ! 
.Hicretin 1360 ıncı yılı Ramazanı bu gece başlıyor. \'ı\J.IT MUslU 

mno okuyucularına ".Mlibarck olsun! .. derken kcnd.lerl için bir de bu s:ıyı 
ilt" birlikte b.r (İmsakiye) hediye ediyor. 

H ediyemiz iki renkli basılmı§tır. Ayın ilk gününden s~nıına kadar 
orucun mUddctl ile sayılı günleri de gösteren 1msakiycmi1.\ meşhur hat. 
tat Şefik merhumun güzel bir levhasının da rotol;'rana alu:rruş bir kop· 
yası süslemiştir. DüşOndürco ve gtlldUrcn fıkral:ıriylc lms:ıkıyC'mızl 
bcğen<ıccl:sinlz. 

Müvezzllerden l.slcyip almayı unutmaymız. 

MAREŞAL PETEN Yeni İran 
Radyoda Fransızlara 

hitaben bir nutuk verdi Şahı 
HBaşhca vazifeniz Bugün set irleri 
Fransız ittihadını kabul ediyor 

muhafaza etmektir'' Japon kolonisi 
Vi§i. fı <A.A.J-Mareşaı Pe- Tahranı terkedı·yor 

ten saat 18,30 da radyoda şu nut 
ku söylemiştir: 

İşgal mıntakasında bulunan 
Fransızlar; 

Bu akşam size büyük bir he • 
yecanla ve bütün samimiyetimle 
birkaç ha.ftadanberi işgal ordu· 
SW1Un münferit unsurlarına kar 

fstanbula hareket eden 

Bir Bulgar 
vapurunda 

infilak oldu; gemi battı 
Sofya, 21 (A,A.) - D. N. B. DUn 

gece tstanbula m'Jtevec~lıE n hareket 
etm.1§ olan 158 tonlt•lı: Bulı,v "Rodl. 
na" ticaret gemtalndtı iki 1nttı!k oı. 
muııtur. Gemi bir kr.ç dAkJka zarfında 
batmıştır .Mürettebattan 4. klş! ek. 
siktir. Gemi hamule&\z olarak seya. 
hat ediyordu. 

CDevamt Sa. :.& ri. 3 ae> 

Tahran, %1 ( A.A.) - - Şnh, kordlp 
lomaUğ'l Pazartesi günU kışlık saray. 
da kabul edccekt~:-. B t• kabul, devlet 
Jcrin ve bllhııssa İngtltc1 cnin phı 

tanımakta olduklarını gösterııcektlr, 

Ba§vekil Funıği Eaı:ı ıtıubnsamntın 

tatili emri verilir veriln.cz a lelAcclc 
teşkil etmiş olduğu kaı,,nede tadıl!lt 

yapmaktadır. 

ParlAmcnto, her rr..uı. ~~:ima edecek 
Ur. Haftada bir defa umumi CC'lsc 
akctdecek tlr. Mernlekctw ımbınnzlıkla 
beklemekte olduğc b. çok l.sl!hat 
yapılacaktır. Şimdi-.. rej:mı.n halla.n. 
teveccUhünil kazanması. geniş mlk; 
yasta, bu isl!lbaetm \-l!sat ve sümuıu_ 
n e bağlıdır. Ceman lngillzlere 400 
kndar ve Ruslara d, G- A ıman teslim 
edllmiştlr. Mcmleht o&tı!lindc takrl 
J>l'n 150 Alman kalr.ıı i.ır. 

Londra, 21 (A.A.) - İııglllz radyo 
sunun blldltdlğine göre lranda.kl Ja. 
pon kolonisi kadınını· w çocuklar da 
dahil olmak üzere :..usı•.ı! surette ki· 
r alanan bir vapurla ynkmda 
terkcdcooklcrdir. 

Karadeniz oosta arı 
Devlet Denlzyolları idaresi her sene bu mcv .. lmde !:ıtanı..~ı ı~c Hopa nra 

smd ... işl'yen postalar için Uç vapur t.nbsls cdcrd . Bu s •ne n e\ cı.t gcnıtlerın 
kifayetsizliğinden dolayı bu seterler haftada iki v.1pura inhiımı c dıyor, Hn<!
dl.zatınde bu vaziyet Karadeniz sahlılerl ahalisinin mUnakn atını tnzyfk et. 
meğc kl'l.fl blr sebep teşkil ederken vapurların yal'lız. gilndtlzlPrt hareket <:t· 
nıek \ 'C geceleri bulundukları yerde beklemek knrtırı n tıcecıı ol rnk mevcut 
ih tiyaç k r_şısında posta klfayetslzllğl bUsbutUn aıtmıştır O ı,r.llar ki, b r 
çok !skclelerde bırincl sınıf kamanı bilC>ti ile vapurıam giren ~ olculnr 
vertelcr~e gC'<X>lemck mecburiyetinde kalmaktadır. Güverte ve>.c'Jinnnın h U 
ise görcul<::rın knlblerinı sızlatan bir !ecant arzet mktcdir. 

l-th 11y tc gorc Devıet Denizyollan idaresi bu sıkıntıyı hr d rcc<'yc k l . 

dar ha!l!ktmck lçiıı son günlerde mevcut postalara L'tıvelcn bir iki şılep 
göndı;rmck kararını vermiştir. Bu karar doğru ıse pos'..a u.p:.ır ı.rının yük· 
!eti biraz hatuıcınlş ollır. F akat fikrimizce kı\fi değıidlr. Altı ayd nbcrl trı
m'r edilmek Uzcre faaliyetten ç<:kllmiş oıan Ankara ve Aksu vapuılarınm 
bir gün ev, cl işi bltlrllerelt hiç olmazsa bunlardan birinin l{arnrlcntz posta. 
Laraıa lUıve edllınesl, bundnn başka ppstn vapurlarınm gllııdrızıcrt hareket 

1 

e~mck, geceleri beklemek yoıund:ı alınmış olan kararın flllyatta tamamlyle 
tatbiki çolt müşkül olduğuna ve önümüzdeki kış rncv.simtrı ı'le bütün bütün 

1\1os1:.ova, 21 (A.A.) - Sov • ımktı.nsız bir hale gelecc~ine göre bu cihetin de ayrıcs. dlkk'lt.E' a unarak ona 
yetistilıbarat bürosunun 20 ey • ı ı ı;v:e tedbir düşlinUlmesi lflzımdır. 
tül ak~ı tebliği · 

CD~mt B(' 4 ,;ı. 3 da) 
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nkara Yüksek Mek 
epler kampında hayat 
aarif Vekili kampı gezdikten sonra 
alışmalardan memnun olduğunu söyledi 

Yazan: 
Ankara, tO (Hıuru.!t) - Muh
rem Maarif Vekilimiz Hnc.-an 

lli Yilcel bırkac gün önce Anka· 
ft YUkcek mektepler kampına 

f vemtişlerdi. rencli'"r'ndcn 
ı1'a.1armı rica ettim. Bu vıl, 

.WVtlkilere nazaran knmp idorc
llni dahıı disiplinli, da.ha. mun • 
tuam, ta1cbelcn vazifelerinde 
tok gayretli görünce pek .ll"'em • 
llUn kald klannı söylemek lut • 

nda bulundular, 
Savm vekllimtzin takdir ettik• 

lert kamp, Ankar::ın·n birkaç fer 
ah cenubu garbtınde earktan 
~ manan ııra tepeler arasın. 
da bir vadide kun,lmuı;tur. Yem 
yeşiı çayırlara gölgelerini yayan 
.ı>ğiltler, ağa<:lar arasında süzil • 
lflp kayan ipince bir dere. oluk -
larmdan akan soğuk 11u ile dolu 

• havuz. Dereye ynkrn olanı 
nmda foinde hal:\ yerJ! yerinde 

duran blrk&~ koltuk, duv&ra o .. 
JUlmuş mln~cik bir kahve ocağı, 
lstUne ve yanına Atatütkün öl· 
aiyecek elleriyle yaı>JJ) da ~ay 
w kahve fincanlarını koyduf,u 
tahta raflar bulunan tek odalı 
11fak bir ku!Ube. ötede dere bo
JUnc& 1lerliyen fjdanlar ... 

'4te burası kamp yeri, S61<1· 
t:aztl ..• 

Yanlardaki s:rtlsra dizi dizi 
tld'l'lal' kurulmuş, abı:lar altt
a lezzetine doyum olmryan ye • 

klerin yendiği, mMalarla yı • 
anm.v. musluklan ya.pı1mış; ko-

• Adliye Vekl!etı daimi OcreW 
urlarla Qcretll m!U:~!r mUnut. 

ffy tn, odacı, badett.• •• 1&lr mQ· 
Wa.rrllıı ml\.atahjemle:in yuhıe ••ka. 

\aylnJ•r lÇiD Ytlöl'ctto mili&&. 
a&ulıu&aau allkalrlara bll41mılft1r, 

Muzaffer Çiçekoilu 
mutanlık tarafından talebenin 
her türlü ihtivacını karşılayacak 
tedblrl•r alınmıştır. 

Sö,ıl'OtözU, k?ymetll komutan 
binbaşı Mcnmet Ali Yaltm ida· 
resinde arka<lMlan Et.hem Ru .. 
hcan, N.::ı.4'fz, Zeki. Nuri, Rasi?l 
ve Orhanla Tilrhli'l askerlik nı
hunun til'l'oa.ıı~~tiı!i bir yerdir. 

Mehmet Ali Yalım sırt'ann 
hakim bir noktasında, mütevazı 
çadınnda kampın sevk ve idare-
sile nı~l olmakta. sık sık ta• 
tim yerlerine gelerek cahşmaları 
teftiı eylemektedir. Mcmnuni • 
yeti arkMa!'latı gibi, gözlerin • 
de'l ta.cınp yüzlerce gencin gönül· 
terine sn~an tatlı bakışlarında 
biseedl1ir . 

Sabahleyin boru <:alınca her • 
ke. din~ ve z;nde kalkar. Temiz. 
lik, kahvaltı. i<lmanı mUtcakip 
civar araziye talime «:tkar. Öğle 
yeme~nden 90tıra f!tlra.hat z.a • 
marunı talebe gölgalikler içinde 
derse çaJı,mak, kitap okumak. 
eilenrnekle g~rir. Nazart dersi 
akşam talimi takiY> eder. Kal'QJ'
gAha dönOJUrken .ırlln her ıaman
ki gibi mor dağlann tepe!ine 
damlar ve eriyip kayto1ur. Hep 
birden çağrılan fstiklll :ınantı, 
ufkun kIZTl dudaklarından eeen 
rilf.ctrla ~klere ölmiyecek detı
tan!v kudsiyetile ytlkaelir. 

Dün •• u yangının 

79 ------------------------------------------, 
F aydasrz bir hürriyetten aynırp yaıayı

!- yeni bir nizam vermek ve evlenip aile
ımm ıükOn ve istirahati içine gömül

k üzere olması mı onu ürkütüp içinde bu 
kınlık isteklerini doğuruyor) O zamana 

..... rtAr istifade eailmemiı de olsa hürriyet, 
'yettir; onun tehlikeye girmek üzere 

lunmfl8mdan ileri gelen aksülamel, Ah· 
t Dundan phlanmq, zaptı imkbıız, do
• gin bir at heybeti ve ydmazlığı ile telY 
lerin ca7.ibeli ve yan loı uçurumuna sü• 

klüyor; Ahmet Dündar bu yeni haleti ru• 
sinden dclayı pek fazla zevkli ve mem• 

Ç.elikpalas otelindeki kalabalık hayli 
• ik bir nınnzara gösteriyordu. Mqhur 
• ve kumpanyaaı aitmitlcrdi: fabrika· 
T arakçt ailesi lstanbula dönmüıtü; hatta 
fuör doktor Ali Ceylan bile birkaç gün 

tekrar dönüt' c-efm .. k ve knna:nı alrp 
t~"'°'"l~ i.izcre şimdi!;!: Bursadan ayrılmış~ 
Semıa l 1ammef ndi, t..ımamen yeni ıi· 

rdan mürekkep yeni bir ahbap halkan 
dolaııyor, gülüyor, konutuyor, Defr 

il ve etrafındakileri netelencliriyordu; 
et D6ndara otelin holünde rastgelince 
• yanın mat evvel beraberleımit sibi. 

Edebl 
Romarı 

biribirlcrini görmiyeli öyle sekiz on gün 01-
mamıt da biraz evvel biribirlerinden aynl
mışlar gibi alakaıız ve tabii bir halle elini u• 
zatb. Gene hekim hiç beklemediği bir heye-
canın boğazmda bir yumru halini alıp ken· 
diıini tıkadığını hisıJederek ve bir kelime 
bile söylemeie muktedir olamıyarak bu 
gü~el. sevimli, latif Vf" taze eli dudaklanna 
götürdü: hürmetle, ibadetle, pereatişle ve 
binız uzunca öptU. Semra Hanımefendi Ah· 
met Dündan Bursa iti ipekli kume~lann, 
işlemelerin ve ıehir menzaralannı gösteren 
kartpostallaını t~hir edildiği vitrinin önün• 
deki köşeye doğru çekip ~ötiirerck yumuşak 
ve geniş kanepeye gömülür gibi oturdu, ken 
diıini hafifçe arkaya doğru bJTaktt, bir ayr 
ğını ötekisinin üstüne attı, bütün zarafeti, 
sevimliliği, c11zibesi ve n~si ile gülümsiye
rek Ahmet Dündara yanlhqmda yer göa
terdi: 

- Yalmz 1111&ınrz~ 
Diye ~ordu. Ahmet Düodar Selma 

T umrulu getirmediği için suç itlemit gibi 

1EF~~,~~METI 
SEVENGtL 

ııkılarak ve adeta kekeliyerek cevap verdi: 
- Selmanm mektebi açıldı ela, daha 

ite ba~lar ba§lamaz izin alması mümkün ol· 
rnadı da ... 

Semra Hanımefendi doğrulup Ahmet 
Dündara döndü ve genç adamı olduğu yer
de eritip adeta yok eden, maddi ve manr.vi 
hüviyetini battan bap sarsıntıya veren tat· 
b bir bakrJh onun gözlerinin ta içine bakb: 

- Ben sizin bul'lünlcrdc yalnız olarak 
buraya gelmenizi bekliyordum. 

Dedi. 

Bu bir itiraf mı, bir davet mi, bir ter 
his mi} Halden anladığını mı IÖylemek ie· 
tiyor} Ahır.et Oünda.ra kartı alaka duydu• 
ğunu ve onu beklediğini mi an)abyor) 

Ahmet Dündar günün birinde lmralr 
dan aynlıp habenizce Pınarcık köyüne git" 
tiği 7.aman Selma T umrul da ona atalı J'U• 
kan bu tan.da bir l8Y eöylemifti: 

- S- eizin Rhün birinde keDap lıu· 
raya geleceğinizi biliyordum ! 

Belki de yarın bir bafkaeı daha Ahmet 
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ço: 

Çalgıcılann imtihanı 

öğretmenler ilk derste talebe vazifeleri
ni anlatan birer konuşma yapacaklar 

Orta tedrisat müesseselerinde 
yeni talebe kaydına son verilmiş 
tir. Tedrisata ayın yirmi beşin
den itibaren başlanacaktır. Ma
arif Vekili Hasan Ali Yücel öğ. 
retmenlerin ilk derse girdikleri 
vakıt talebeye bir sôylev verme
lerini ve 'bu söylevde talebeye 
verilecek öğüdü okul öğretmen -
lenne göndermiştir. Bu öğüt ~u
dur: 

1941 - 42 ders yılı girerken de 
sizlere ilk öğtldüm, <;alrşma.k o-
lacaktır. Türk çocuğuna ilk vazi· 
fe budur. Bu VP.zifeyi, Büyük 
Şefimiz lsmet lnönU .şu cümlede 
ne cnnlı bir surette ıbir.e anlatı ·
yor: iyi dinleyin ve güzel kavra
mağa çalışın: 

"Cumhuriyet evlôtlarımn vs. 
zif clcri, bu vatanın, ci~'4:. ııatam 
içinde, pasS1z bir çelik; medeni
yetin :ımranı ve nimetleriyle be· 
zenmiş bir bahçe; ilmin, fmınin, 
kültürün yüksek mazhanyetint: 
ermiıl vatandaşlar yuvası olması 
için ça::ışmak. 1Lğraşmak, müCQ. 
dele etmektir." 

Memleketi
mizde 

Mahsul el birliği 
ile kaldırılacak 
Ankaradan bilairıldiği.n.o göre 

memleketimizde bütün mahsuJQn 
imeee usum ile kaldırılması ve e
kimin de yine el birliği ile yapıl. 
ması etra.fında tedltikler yapılmak
tadır. Bu nrndn ziraat makineleri 
tevzii de fnzlalnştırılacak, köylü
nün .mahsulünü uzak yerlere gô. 
türmeden satabilmesi için toprak 
mahsulleri of i teŞkiliıtı genişleti
lecek ve maJısül imkan dahilinde 
tarlalardan mübayaa cdilece~ttir. 

Koylillcrımiz" bu hususta ırşat 
etmek için köy muallimlerine rad
yo ile direktifler verilecek, köylü. 
Ye yol gösterilecektir. 

Toplama işlerinin t.a.nzlmi ıçln 
icabında iş mUkellefiycl.i ihdas edi· 
lecektir. 

Mnhsuliln muhafazası için kul
lanılmayn.n medrese, mabet, han 
gar ve devlete aid bo.ş linalardnn 
istifade edilecektir. 

4 yaşında bir 
yavru 

Otomobil altında 
kalarak yaralandı 

Kon~ervatu\ arda, de\ lctln seç· 
tiği bir heyet, piyasa.da çalıp söy. 
li:enlcri imtihan ediJ or. Gazete. 
lenle bunun hcın haberini okuduk, 
hem de r~imlcrinl gördük. 

Hatta bazı UJ anık muhbirler, 
bundaki "hii.di e,, mahh ctlni ~
zerdk. lmtihn.nlann m. nzarnsmı 
ııöz enstantaneler-He tcsbit ct1iler. 

Umumi ycrlcrclc ı;~lıp SÖJICm<'k 
hakkı, elbette bir "kudret,, le nlı
nır. Bu kudretin bir imtihan.o 
tascllki de tablıdir. 

Gelişi gUzel eline J;cçirdiğj bir 
sazın tellerini, dö\ e Ö\'C ha~~ 

tan her adam, kendini "icr:ıkfir,, 
sayarsa, halimiz neye 'anr? 

- :&iadem ki, bahrmyonım; şar. 
kı da söyliyebllirfın ! Gibi bir kııra. 
ku~ fet\"asilc, s:ı.bneye ~ıkanlar 
knrşı!Sında, hangimiz: 

- Yarabbi! Ne günahrmız ur
dı, ki bize !!iU kul:ık denilen bacı 
bela mı \Crdin? Şikayetile sıd:ın· 
mamı~ızdır. 

En•t, belecli~enin haki ı \'ar. 

imtihan yapılmalı. J lyakatlilı>rle, 
değersizler RJ'Tılmıılıclır. Bu inıti
han sayesinde, biz de lmlııldıı.rnnızı 
bir işkence ahizesi gibi taşunaı,
tan ı~urtulacah'IZ. Bugün pi~ asayı 

doldnrnn saz Ye ses sahiplerinden 
kaçının, gerçe'lrten kcndllerlni din
letecek iktldnrlan 'ar? Hele ks. 
dm olmyucufarm ~oğu, sahnede 
bir slis, bir saksı olmnlc1ruı Heri 
g<'çcm.ez. Onl:ı.r kulak için dci,"11, 
giiz irin ~ilmls, ''arlıklanna bo 
baknndan değer vcrllml!ll, paha hi
çllmistir. 

ı:·ilzde doksa.nmm, musiki emeği 

yc'!ttur. hul:ıl.t n kaı ma bir J at 
fiarkıyı, bir iki t ürl• .) ü l arcndıl,. 
tan sonra, gırtlaklannm baz:nesi 
tükenir. 

llir ;) ere, ıra ile bir hafta. d 
'am cclini:ı. A~ nı .iı. nlarm lı<'p 
nynı m" ı.nmı::.rı, aynı rlaları tek· 
rnrl:ıdıltlnn ı gorlirsünüz. 

BilZI s:ız Jıe~ Jcrinıle akort b r. 
lii;:i bile er.si' t1r. nburla ut, t e. 
mania ciimbU~, ı.ınrn tle nısfl~ e 
ıırosmda çe~rcl. scsliJ, aynhl,I. 
Sl'zilir. 

Snz onların, gırtlıl, onlarınsa, 
musiki b:zim, I" ıin bizim, beste bi
zimdir. Bunların ne ba kaç t.anesi, 
mesclü lıir "ne\ nl • r,, ı, ıt.anatlı 
bir besteyi. "}) " m lınil"..tmı 'e 
rercf.f, ç:ılıp oyll.} eh.lir? 

Yine gıızetell'r, ı 'yn<;nda çalıp 
sö)liyenlerclen b:ızılarmın lmtih:ı.n 
olmai:'l kabul efmcdikler'ni ;)n2dı
lar. 

nu, cgcr. kcndileriı i s nnt.kar 
1.annettil lcri i ·u e, 1 il inler, ki. 
insa.nl:ı.r kuruntu ile ı; n:!t ·• r ola
mazlar. Hem snnatkiır, imtib:ı.nd:m 
lmçm:ız, imUlu nı t<'l lif eder. Li
yalınlıtlerini i b:ı.t i~ değil, ce. 
'aplıırlle mı·mr.yylzlerlni ezmek 
lı:in ••• 
İmtihan heyeti, tabii arailr,i:"I e\

safı derceC'ICre bölmU tUr. leseli 
önüne çt'.>an tanburiye: 

- Zi~file llzcrinde bC6t.eniga.r 
taksim ediniz. dcme1-

Hnli'ı.sa imtih:ı.n lazımdır. 1 "rin· 
dedir. Bundan hiç bir guronm in· 
clnmeye ha.Jdo ) oldur. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 
Siz Cumhuriyetin evlatlarısı • 

nız. Aziz Kurtarıcımız Atatürkü:ı 
emanet ettiği Türk vatanını yük 
seltecek, güzelliklerle bezeyecek, 
bahtiyar edecek sizlersiniz. Bu· 
nu a,aşarmak için ilk ödeviniz e
vinizden ve okulwnmlan başlar. 
Analarınwn. babalarmızm, ho • 
cala.muzm öğütlerini candan 
dinliyeoekaioiz. Onların "yap" 
dediklerini yapacak. "yapma" 
dediklerini yapmıyacalamuz. 

lanlar çıktı. Bu çocukları emek 
ve mihnetle okula gönderen ana· 
lara, babalara ve kendilerine ya
zık değil mi? insan ömrü içinde 
bir yıl, ne uzun, ne kıymetli bir 
zamandır? Bunu küçük büyük 
hepiniz iyi takdir etmelisiniz. 
Bilmelisiniz ki, elinizdeki kitQ.p
la:ı iyice anlayıp öğrenmeden sı. 
nıf geçmek yoktur. ;Bilmediğiniz, 
anlamadığınız yerleri • her vn.kıt 
size söylüyorum, yine ~ıatırlata
cağım • öği-etmenlerinır.e çekin. 
meden sorunuz. Dersi iyi belliye 
bilmek için öğrenileni daima tek· 
rarlamak şarttır. Onun içindir 
ki bir dersi "öğrendim'' diyerek 
o dersin arkasını b?rakmam~lı -
dır. Bütün okullarda ta'obenin 
her derse, f a.kn.t bilha..c;sa matc • 
matik derslerine daha büyük 
'.iikkat göstermesi laznngeldiğini 
.söylemek mecburiyetindeyim. 
Bu dersin asla güç lbir ders ol .. 
madığına ve eğer birtakım güç
lüklerle karşılaşıyorsanız yine 
geçen senelere ait lbaihislerde nok 
sanınız bulunduğuna hüktrretme
niz ve bu nok:saru famamlamanı:z. 
icap eder. Evvelki bahis1erc dön. 
menin size vakit kaybettireceği· 
ni sanmayınız, bir defa esasları 
iyice kavrarsanız sonrası Bizlere 
çok kolay gelecektr. 

Kumkapıda Suterazisi soka
ğınde 53 mınıarada oturan 2 ya. 
şmda Madlen adında bir çocuk. 
dUn Çarşıkapıda karşıdan k~rşı· 
ya geçerken şoför Nafizin ida
resindeki -;_:643 numaralı taksi
nin altında kalmış, muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanarak 
Haseki h~tanesine kaldırılmış· 
tır. 

1 GONOEN GONE 1 

Yeryüzünde şimdiye kadar gö
ıillmemiş bir savaş oluyor. Mil· 
Jetler biriıbirlerini hiç acı:madan 
öldürttyorlar. Türk milletinin 
kuvvetli, yetişkin; bugün olduğu 
gt'bi yarın da kaya sertliğiyfo du 
ra.bilmesi, geleceğin büyük adam 
lan olan siz, evlitlanmızm ça • 
bekan, bilgili, ahJWı ve kuvvet-

Yangınmünasebe ile 

GeÇen 194«Ml dere yılı içinde 
okullarımızın disiplin durumu 
evvelki yıllara niııbetle daha. iyi 
görülmUftür. 1Dvfni& kadar kcft.. 
sal tanıdığmıza fllphe etmedi ... 
ğim okulun yasalanna !hOrmet 
etmekle hem daha milıkemmel 
bir çalışma muhiti elde ettiğini. 
zi, lheın de öz ahli.kmızı yUk!ıelt· 
tiğinizi hatırdan çıkarmamalısı • 
ruz. Günilnilzün 24 saatini üc; eşit 
parçaya bölilp birini çalı§mağa, 
birini güzel havada oynayıp srh· 
hatini7J sağlamlaştırmağa, biri • 
ni de işini ve ödevini yapmış bir 
insanın rahat yüreğiyle ~ 
uykuya ayıracaksınız. 

Okulumm:la günde en çok dört 
saat kadar d~ var. Uste. 
çalışmak için bir o kadar zam.a • 
rumz daha kalıyor demektir. Bu· 
nu derslerinizi ha.zrrJa.maktan 
başka bir işle öldtırmiyecebiniz. 
lçinlzde bu dediklerimi y...,ııtar, 
hala istedi~iz kadar azalmış 
değildir. Bu yrl, ibı?ş ay lkadarlq 
zamanınız oldu. Öğretmenleriniz 
sir.e tatilde dersler verdiler. Öyle 
olduğu ha!de aranızdan - az da 
olsa • çalışnuyarJar, smıfta ka-

li olmasına bağlıdır. Kendinizi, 
talebelik sıfat ve vazifenizi asla 
küçük görmeyin. Çocukken ve 
ğençken de ibıUyük olmak müm -
Jdlndür. Okullannızda rahat ça· 
lışabilmeniz için milletçe yapılan 
fedakirlıkları anladığınıza inan. 
mış bulunuyonmı, Bu anlayışın 
ica.p ettirdiği disiplini ve çalış • 
kanlığı elden bırakmıyacağmıza 
güvenerek bu yeni der.; yılında 
hepini7Je başarılar dilerim." 

Kükürt ithali için kredi 
Koordinasyon heyet.inin bir ka.. 

ra.rma R6re, hariçten küklirt idha
li için Etiban1ıc emrine 500 bin lira-
1* kredi ~tır. 

Bu kUkilrdiln mühim bir kısmı 
ffmdlden :ldhal edilmiş olduğundan 
gelecek seneler için lba.ğcılarmu. 
zm ihtiyacı temin edilmJş sayıl. 
ma.ktadır. KilkUrUer miistahaile 
ehven fiatla.rla dağılacaktır. 

23 saat zarfında 
63 köpek, 32 kedi 

öldürüldü 
Son yirm dört saat 7.arfında 

baş~ 63 köpek ve 32 kedi öl· 
dürülmüştür. Kedi ve köpek ül
dürme mUcadelesine devam edil· 
mektedir. Tasmasız görülen kö
pekler it'fı.f edilecektir. 

Müşteri almak 
istemiyen ~oför 

1764 numaralı taksi şoförü 
Hikmet ŞillQSİnin Tophane rıhtı· 
romda taksi bayrağım indirerek 
angaje imiş !hissini verdiği görül 
miiş, yakalanmıştır. Şoför şid 
detle cezai andrrılacaktır. 

Bir kayık devrildi 
Osküdarda oturan Ihsan Ko • 

şan adında bir sandalcı, dUn Va· 
niköyden rtstanbula gelirken, Kuz 
guncuk önünde yelken açmış, 
şiddetli rüzgar yüzünden kayığı 
devrilmiştir. 

Kayıkçı etrafındaki sandalcı -
la tarafından kurtarılmış, tedavi 
altına alınmı~ır. 

ŞU hn.zin Fener yangınının 
• inşallah sonuncusudur; 

çlinkü tarihte Fener, hakikaten 
fener gibi y.ı.na yana bir hal 
olmuştur. • Patrilmaneden çık
tığım dikkate alarak sebebi 
hakkında kendi kendime bir 
nazariye yürüttüm: Otedenberi 
kiliselerden çıkan yanğırun a. 
dak için yakılan mumlardan, 
yağlardan ileri geldiğini tah
min etmek mümkUndilr. Bıra . 
kın ki, bu nazariyemi cerhede
cek hakikat daha §imdiden ken
dini gö:.termiştir: Fener yangı
nının bir elektrik kontağ'ı neti. 
cesinde ~ıktığmı ha.bcr veriyor· 

Yeni cezaeıvleri 

Adliye vckAletince memleketin 
muhtelif mmtaka.larmda yapt.trrl
m&kta olan modern ceza evlerin. 
den Aydın, Artvin, Be~ama, Bar-
tın, Kll"§ehir, Keskm, Kwlcaha.
mam, Malatya, Nazilli, Yalvaç ce. 
za.evlerile Sinoba a.id olan ve An
kara mahkum çocuklar evi, binala
rı tamamlanmıştır. Bolu, Elazığ, 
Konya, Baldces r. Denizli, Manisa, 
GUmtishane, Van, Ağrı, Balaman, 
Muş, Sivas cezacıvlerl inşaatı da 
bitirilmek üzeredir. 

Hakikaten müfettiş Jalvanın pıp hakikati dMa yakından öğ-

dediği gibi, Hal polisi, iyi çalış. • R c A s u s o L o U"' R U"' renebilirdik). mışt.I. Bu raPÇ>rlar, aradığımıza- B 1 L O U Dahası var. Mister Hayden 
damın limana giden yol i!stünde yahut yeni ismile Mister Man 
eylülün 26 na gllnü otomobilini k bir tra§ makinesı almağı da u-
b!l'aktığıru ve limana doğru se- Büyük. heyecanlı zabıta Ve Casuslu Romanı nutmamış. Orada şu masalı oku-
yahatine devam ettiğini bildiri. 35 lnmlız" ceden Çe-:...en•. H. MUNIR muş; gtıya, tanıdıkln.rınd.a.n bir 
yordu. Anlaşildrğma göre, Hal'a ft• .... genç, henüz liseyi bitirip üniver-
geldiği zaman, 0 kalabalık liman gelen adamın bu olduğu kanaa - şırı. kravat, ayaknbı, pijama, siteye ~eçiyormuş; bu gence he
şehrinde yirmi dört saat kadar tine varmış ve polise müracaat mendil almış, esas eşyasının :baş diye olmak üzere güzel bir traş 
kalmış ve hu müddet zarfında · "-ı .ıc.. •• Ha ka bir yerde oldu~nnu so··:u11·ye _ makine.:ıi verecekmiş. Dükkiı.ncı 

ht l"f k·---1 t raf d .. etmıştir. ~4'attıı.;ına gore, r ,.._. J 

mu e 1 JIIJ.:ıt:Jer a m an ger den, buraya öğleye yakın gelmış rek çıkınL~. memnuniyetle en {!lir.el makincle-
rüldüğü gibi, muhtelif kimseler- ve kilw>ük bir ibavul satın almış- ri ~ıkarmış ve buna bir tane sat. 
le de temas etmiş. Temas ettiği -:o Bir başka dükkandan da gayet ınış. o esnada Hayden. kar sına 
kimselerin ifadeleridir ki, bu ra. tır. Bu alış verişi gayet iyi ha- pahalr cinsinden saç fırçası. tu- bı·r de makas almak icap etticnni 
porlarda yazılıydı. Müfettiş Jal· tırlıyordu. Çünkü ömründe böy- valet levazımı almış, ıbir şişe de söylemiş .. bu suretle 'bütün t~~ 
van da biz.e bunlan okutmak is· le müşteri görmemiş. Fevkalide kolonya almağı unutmamış. Bu levazımını ve bilhassa makası 
tedir. gü7.el ve ştk bir bavul istiyormuş. arada bir çift yatak odası terli. temin ettikten sonra sakallı Mis 

Şimdi size bunları, 0 zaman Dükkandaki mallara göz gezdi • ği aldığım da kaydediyirlar. Hu· ter Haydenin, mükemmel temiz 
not defterime aldığım h~an rerek bir tanesinin üzerinde dur lasa her nereye gitmiş olsa, her tıraşlı bir adam olarak kıyafeti· 
anlatacağım: mU§. Bu a:ıavuı, bir hayli pahalı şeyin en iyisini almakta ısrar et· ni değiştirmeğe karar verdiği 

imiş. Fakat o, fiyatına eh~- miş. Hepsinin de !bedelini der- anlaşılıyordu. 
Evvern Greyt Drifild denilen yet vermiyormncı, yalnız derısı • hal - ' d·w· bakıl k · _.;ı H 1 mevki ile Hal limanı arasında ~ oae ıgıne rrsa, esesı Bununla beraber, ~amın a 

işliyen otobüslerden birinin bL nin dayanıklı ve kilidinin sağlam bir hayli dolgundu, Bundan son- şehrinde tıraş olduğunu gösteren 
letçisınin ifadesini nakledeyim. olmasına bakıyormuş. Bu bavul ra Asıl mühim hidise bir nlftmet yoktur. Çünkiı, ertesi 

i~rsine tuvalet eşyasını ve ça· k en d i n i gösteriyordu. BU· sabah otelde sabah kahvaltıs.na 
Bu adam, ilinlarda yapılan maşırmı koymak istediğini söy· ttin ıbu e.&yayı alarak doğruca aynı suretle sakallı olarak inmiş. 

tarife tamamen uygun şekilde lemiş. bir otele giden Mister Hayden, Ve sonr~ hesabını gönnü~. ba • 
birinin kendi otobüsüne bindiği· Şimdi bu şüpheli müşterinin orada kendisini A. c. Man ismi· vuıunu alarak gıtmiş .. nereye? .. 
ni hatırlıyordu. EylUlün sonla - gayet sağlam .kilitli bir bavul le tanıtıyor. Deftere ismini iböy· İyi bir tesadüf eseri olarak ken • 
rına doğru bir sa.balı erkenden araması hakikaten araştırılması le va.7.dmyor ve bir Londralıy _ dısine hizmet eden o~ .. 1 hamalı. 
otobüse binmişti. Beverli mevki· Net• mış ~ibi görünüyor. (Bittabi ibiz onu tanıyor ve giderken sorduğu 
inden binmiş, Hal limanına va · lizı:mgelen Uir meooleydi. ıce suali de çok iyi hatırlıyor. 
rıncaya kruiar içerde kalmıştı, itibarile bu bavulu almış, gitmiş. bu malfunatı, bize gelen rapor- Meçhul adam ona şöyle bıı 
0 gün otobüste pek az yolcu öl· Bundan sonra ne yapmış mese - dan öğreniyorduk. Eğer o daki· sual sormuş: 
duğu için, lbiletçl bu adamı tet· lesine gelir.ce, zabıta burasını da kada derh.ı.l Hol şehrine gidip 
kike imkan bulabilmiş. Bunclan araştırmağı ihmal etmemiş, öğ. herifin knldığı otelin yolcu def· - "Niyu Holand" a her gün 
bn.şka Hal §ehri.nde bir saraç rendiğine göre, adam, saraciye terine bakacak olsaydık, Karro-- kaç vapur işliyor! 

·· - Uma.t ve • dilkkArundan çıktıktan sonra, geytde yaptığımız gibi. mektup Hamal ce\·&p veriyor ve mUş· 
~~·~~~-----.....--c.:-------AAU:ıa..... __ rAAsım.ıhk.Lal...lr.a.ziii·~ı...cl~~~~teri~·a~ıyor. 

lar. Fakat §UDU ılerı sur bl!İnz 
ki, kiliselerde ve camilerde 
modern aydınlatma tesisatı, es
ki .z;ı.man tenvirntına nisbetle 
çok dana az tehlikelidir. 

Biz, aşağı yukarı bUtün ca· 
milerimir.e elektrik tesisatı yap. 
tırdık. Muhtelif wmn.atler de 
kiliselerine bunu tatbik ettiler 
ama, bi7.den ayrı olan bir ta
rafları !ka'mıQSa, o d.a, h!ı.li 
mum yakmak itiyadını bırak -
ma.mış olmalarıdır. 

Kilisede mum yakmak tema
yülünü duyanların, lbu "vecibe" 
yi elektrik yakıncit suretinde! 
görmelerini tavsiye edecek d<> 
değilim. Ve meselft diyemem 
ki. her kilisenin ,kapısında be
şer, on~r. hatta yirmi beşer ku· 
ruşluk, muhtelif bürüklükte 
mumları alarak iQerde yakmak 
arzusunda bulunanlar, bunıa.rm 
yerine kilise dahiline sureti 
mahsusada tesbit edimi<- mu -
ayyen ibirtal·ım ampullerin 
düğmesini çevirip onları beser, 
onar, hatta yinni beşer kuruş. 
luk muml.;u- değerince y:ıksın • 
lar ve ruhlarını böyle tabnin 
etsinler... H;ı.yır!. Böyle 'bir 
teklifte bulunamam. Çünkü 
hristiyan değilim. Fakat ikendi 
akidelerime göre ''mum yak· 
mak", ''fener takmak bid'atini 
bUtün inançd.::ı larımla birlikte 
çoktan terltetmiş olduğum için 
bu sahooa ifraz daha serbest 
düşUnüyorum ... Esa!:. itibarile 
dikkate alınacak bir nokta var
sa modern zihniyetleri tatbike.
tile beraber benimserken, Fen
nin avantajln.rı nisbctmde teh· 
likelerini de, gözrntinde t · 
rak yine Fennin elimize \•emu.ş 
oldu ~u kontrol imkanlanndaı 
layıkile istifa':le etme~i bilme
liyiz. Hele şu elektrik b hsindı; 
yakarken ·•,n.nmam wa·· ve Y"· 
narken "y kmamağa" bilhas 3 

ıtina edcbilm J· 1 ımd r 
HIKMf.ET MÜNiR 
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Tahtelarz yangın 
MnltriköyUnl.ı:.ı l:i kilr .ctre im ı 

nrldslnı'.1.c bulunan Linyit kömllr m 
d nterl bir mUd1 ttenbc ynnmakt • 
dır. Bu hAdise Uç aydanberi dcvan'i 
ettiği halde hUk\lmct l.ıUDdan pek ya 
kında haberdar olmuştur. Evvela. ıçiii 
için başlıyıuı yıuıgır. araz.cin kuru v 
killi olmasında& dola " hcaıı olıuı ya. 
rıklardan sathı z~lnr çıkarak blr 
orınanm kAmltc.:; y3.IWlaaına s bep 
olmuştur. 

VA/(JT'A 
ABONE 
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• ef sokaklarında o ve 
teb iji 

. .'!DA Cereyan eden 

'(aıı~ı ınu}1erebe 
Le ']ili de ---0--

Röyter Muhabiri 

ar;lŞ er yecan ı tafsil at 
• 

B;ı n:ııı Aır~s. 21 (A..A.) - AJm:uı 

f:ır ti mu..t ,;lln \1ıc1tmıuın'ın he
re ttnclen ıw\ el ıı !!' nr muın:ı!ley 
huı otuı'lo.ı~ .w., f,yt ~cı t.r ııt;c ben· 
ün atmış,a.cıtr. 

ver yor 
Lontlro, 21 (A.A ı - .ttöyter alan. 

sının .l.:Io.ı.kovadakl c:tı.iml muhabiri 
blldırlyor: 

Baıı benzer btr tc.rsvuı. de •·Göthe., 
Almı:ı.n meı<t o ne ıt r~ı yapılmııı \'C 

mckt.ıbin "apısı ntıları b!r )nncın 
bomtasile !lasara u • .ın:ıqur. 

"Act!on t..rs-entlne, gn:z.c.tcsı •Oknk· 
tara Alman s tirinl memleketi ter 
ketmeğe d.:ıvet c.den b!r çok illlnlar 
aatırm.,..tır. S l<aklarcı • s~flr aleyhine 
tehdltkAı· stszler söylet mıçtır. 

Şehr;.n ortasınd3 Pluria sokağında 
nUmayl~ıer )'llpı.mı,, Almanya ve 
bu mcmlckatın Arj • ıtinl'ı:ld dıploma· 
tik mUmcssillerloe ı.ar§ tehdJUer sr
rulnıuıtur. OzerlndJ "Bundan gitsin 
ler.. kelimeleri yazılı tı:ler dağıtıl· 

ıııı,tır. Neticede pol_ n.ıl'dabale ede
rek tnhrikçUcrln clebaş•ıarmı tevkif 
etm~tlr. 

Bunlnrm nrasmda bir çok Yahudi 
bulunmaktndır. 

Amerika 
Reisıcumhuru 

hasta 
Neoyork, 21 ( A.A.) - Reis 

Ruzvelt'iıı muztn":P olduf:ru 
ve bir.l:a~ gün drv !e•. işleriy. 
le meşgul olma} arak istira. 
hat etmek üezrr· tlayd • 
P ark'a gi·~tiği haber alınmış. 
br. 

merikada rev 
üz kere yapılması 

için alekndnrlara 
bildh-:Jdi 

Hevyork, ~ı (A.A.. • - Aınerlkaıı 
cıeyrUse!aln ofisi, gUnlerc'en beri de 
Vtım eden 6rev c!OIAYT-•) lc J\.merlka. 
oın gnrbl .Uııdtlrtruıd-k1 usıertne aev
kod!Icek harp n.atz;ıome~ı yUkHl H 
vapuru te • .dt tıtml. cl'.ır. tayfalar 
son\'llknsına bir ul'l:n:ıtrını gOnderml~ 
Ur. Ayni Ultımntom ı:-rev halinde bu 
lunan in nat tezgt.lılCirl!U' da gönde. 
l"Uml§tlr, 

'Oltlmatomda gnıve rı!t-.nyct veril· 
ıııek Uzcre n:aat t.ezg'lııarlyle acn 
dlkalar arasında de.hal mUznkerelerc 
~lanmaaı bildir'lmektf'lır. 

Sovyet orduaunu.:ı organı olan "Kı. 
zıl Yıldız" gazctesl.,. • R:yet müdııtl. 
lcrl tarafından rnd;o 1Jı neııredJlcn 

rapora gör4 Kızılo:- .•;.ı k~taat.ı ile ms. 
halll mubnfızlar. K:·,ret v&rO§larmdn 
Alman iJeri hat akc m• kırmak için 
yan yan harp ı=tme'~tedlrJcr. SöylCll. 
dl~lne göre J\.lm!lnla. zs~1ıı.ta ehem. 
mlyet vcrm~ksizw v<: §f'hn zaptetml§ 
olduklarını .Ui.n içl.1 d.::!!cesıne t.nar. 
rw:lnrdıı. bulunmııkt..Lıiiı•.ıır. Almanla. 
nn muharebelerde bir ı;:ok insan ltilt. 
leleri kullanarak baz. noktalarda 
§ehrln mUdafaa lınt:a. ruı yarmı§ ol_ 
dukları kn':ıUl edlln t-ı:tı dır. Fakat 
şehrin mUdıı.!tı.a nı:tıarmoı. ve şchrın 
cenup methaUcrlr. • kr..nıı ve devamu 
muhare'bcll" ce:nyn. etmflüedir. 

Alman onnktll:lt-rl n, tahrip edilml~ 
bir çok tanklar ve .. to:ı:oblller, daha 
şimdiden sonbahc..· renlr-rrJne bllrün. 
mu~ olan orma:ı!a,..:ıı. c;c-ııub! \•nroııa 

götüren yolalr boyunca ve heyazo. to. 
ynnmı~ klllbclerln lahçP1crlnde serili 
blr baldo yatmak\ıır:~rlar. 

Böyle muhnrebcler, :ımdlkl ktı.cbr 

gcnl&ı mikyaat&. cı:ı:.rı.sE. cıı., Kiyef'ln 
tıırlhlnde çok d~tı vt.kua ccımlştlr 

Mcı:cH\ bugUnkll n::4'dafrr :, K!ycf'ln 
dnhW hnrp ~m:.ı~ıl"'!& c t:ız dcfndnn 
ziyade zapt ve lstlrd•.te '' ıtmlş oldu. 
ğunu tahattur etın<'kt~d!· .er. 

DUn de yeni bır t'.ılrm! A ıman kıta_ 
!arı. harbe sokı;lmu-,tcr. 

Almanların ilc,.lC'rnt er'.::! zırhlı oto. 
mob!llerdn mUnheret t:,llı en bu in. 
ııan kUtlelerinln harç ed':rneıst temin 
tıtmlştlr. Bunları?l 04l~.r. hllcuml:ı zabt 
etmek hususund~ki e:r:ıdlkl te§eb. 
bUalerl tardedllm~Uı Muharebeler, 
bUtUn gUn dcvrun etnıt~tlr, 1 

Moskovallan geıc~ diğer teigPaflar, 
merkez! ;:ıımca..:nd. s,.,,,yetlerin b!r 
BilOlıendaz frrkaınnm Almanlnrdnn 
on dl:lrt kaı:nb& istirdat etmlo Te 
:yirmi llUometra kadar Utrıemf§ oldu. 
ğunu btldJrıncktedir. 

Almanlnrm makfr.cıı kırkmcı ve 
nltmıı; UçllncU ıal~r:tı:ia'l fırkaları ve 
otuz dokuzuncu ı..'U'ı: al:ı}lan Sovyct 
lerln hUcumu cs:ıaı;ıa,da bUytlk zayfa 
ta u!ra tılr.11~lıırd.r. 

Bu aırad11. Almanlar, abaltnln kı§lık 
elbiselerin! zabt ve n:UNıdere e~k 

lçln kumandanlıkta • almı~ olduklnn 
emre tebaıın tıu t'lb'w,•ı,noen mUhlm 
mlkt.ard'.l ;abt edQ ·~k r,5türdUklcrl 
albl kl>yllll'lrlıı hayvanlar:m da aımı~ 
Jardır. 

(Ba.3 tarafı ı incide) 

20 cy'ül günü kıtalarmuz bü -
tün cephede ve bilhassa Kiyef 
civ::ırnda düşmana karşı şiddet. 
le harbetmişlerdir. Tayyare lmv
vetlerimiz dUşmarun z·rhlı piya• 
de ve topçu k~arına darbeler 
indirmiş, tayyare meydanların· 
daki tayyare kuvvetlerini bom • 
halamış, köprüleri tahrip etmiş
lerdir. 16 Alman tayyaresi dü • 
şürülmü.ştür. Bizim zayiatımız 
14 tnyyaredir. Büyük bir Alman 
nakliye gemisi de batırılmı§tll'. 

l.ı<>nd.ra, 21 (Radyo) - Saat 
7,15) Son Sovyet tebliğ!ue ilave 
olarak r.eşredilen tebliğ: Son iki 
ay isinde şarkta 8500 Alman tay 
yarc:i tahrip edilmiı;tir. Rusla
rın taktiği ar.;ı.zi tutmak değil, 
Almanlara mümkün mertebe a.. 
ğır zayiat verdirmektir. 

Harbin neticesini insan kuvve. 
ti tayin edece-ki..~. Almanların 
kuvveti tükenecektir. Hsı.Ibuki 
Ruslar.n insan kuvveti tüker. 
mez. Amerika, lngiltere, Rusya 
gibi 3 devlet konferansmda ihti
y;t mnl7..emenin en iyi !ıekilde 
kullaru:mnsı kamrlaştınlacaktır. 

*~*' 
Mnskova, El ( .. t.A) - Sovyet 

tebliğine mi.izayyel bir tebliğde 
şunl~r kaydedilmektedir: 
Şimal cephesinin bir mmta.ka~ 

sında tayyarelerimiz dört düş • 
man tayyaresini dilşürmüşler ve 
b2ş tank. cephane yüklü 15 kam 
yon ve cephane deposu tahrip et 
mi!:ılerdir. 

Odsa civarında bir topçu ha· 
zırlığını müteakip Alman ve Ru· 
men kıtnl~n iki kere taarruz et· 
mişlerse de sahada zabit ve nefer 
olmak üzere 500 ölü ve yaralı bı· 
rakarak cekilmek mecburiyetin -
de kalnu§}ardır. 

Şimal cephesinin diğer bir mm 
tal:asmda Sovyet istihkam kıta· 
!arının yardunile y~pılan bir ta
arruz neticesinde Finler kendi 
mayn tarl:ılarma atılmışlar ve 
ağır zayiata uğrnmı!Paroır. 
Şimal filosuna mensup ıbir de

nizaltımız top ate~ile cephane 
yüklü 6 bin tonluk bir rn:.kliye 
gemisini batınnıstır. 

Beyaz Rusyanın Alınan i~ali 
nltmda bulunan kısımlnrında çe
te muharebeleri inkişaf etmek .. 
tedir. 

Alınan ve hnüz tamamlanmt • 
yan malUmnta göre, Mohilef ve 
Minsk mmtak.,Jannda çeteler 
650 Alman öldUrmü~ler, 12 tah
tn köprü, iki şimendifer köprüstl 
23 tank, benzin, cephane veya 
yiyeoek taşıyan 204 kamyon, 64 
motosiklet tahrip etmişler vo 60 
topu hasara uğratmışlardır. 

Çeteler bundun başka iki ıbü
yUk cephane deposunu berhava 
etnıiş'~rdir. 

man 
te liği 

r Ba:J tarafı ı incide} 
Düşmanın !iiiddetli yarma te

şebbtlslcri nkiın kalmL~trr. Harp 
jilomuz mnyn. barajlarını kuvvet. 
lendirerek Finlandiya körfezinin 
derinliltlerlne .kadnr girm~lerdir. 
Hava kuvvetlerimiz Kırnn civa.nn
da bir devriye gemisl.n.l ve on bin 
tonluk üç iaşe gemislni batırmış -
lnrdrr. Bir destroyere bomba dile. 
mUştUr. lnglltereye kar§ı Almnn 
sava3 tayyare t~cıkkülleri diln 
gece Tughnnpton limanı tcsisntmı 
ve in§e fa.briltalnnnı ağır ve en a
ğır çapta bombalarla dövmil&ler
dir 
~ka snvaş Uı.yyarcleri şarki 

İngilterede tayynre meydanlarına 
ve liman tc.slsatınn taarruz etmiş
ler vo 4000 tonilatoluk bir ticaret 
gemis:ni batırmışlardır. Diğer bü
yük bir ticaret gemisi do hasara 
uğra.nuştır. Man§ mmtaka.smda İn
giliz hava kuvvetleri dün bir ta. 
arruz te.5ebbüsünde 39 tayyare 
kaybetmişlerdir. 1k.l Alman tayyn
resi kayıptır, Şimali Afri.kada Al
man snva.5 tayyareleri Tobruk ci
varında bir İngiliz konak yerini 
tahr.p etmişlerdir. 

Diln gece düşman tayyareleri 
Almanynnın §imalinde ve şimali 
gnrbisinde uçmuşlar, milnferit tay
yarcltr Ber1;no kadar gelmişlerdir. 
lknmetgiih mnlıallerinde bnzı ha· 
sa.rlar olmuştur. Bu luısa.ilar o ka. 
dar bilyUk değildir. Üç ln.gil.iz 
bomba 1.ayyarc::>i dü.5ürülınliştür, 

Alman fevknlfule tcblii:i 
Führerio umumi karargahı, 21 

(A.A.) - Alınan orduları ~u
mandanhğmm tebliği: 

Klyefin §llrkındıı. cereyan eden 
ihata muh:ırcbesi general Fon 
füeist ve Guderinn'm zırhlı ordu
lnn çember içine alan dil§.DUlll or
dusunun bazı krsnnlarmı imha ve 
şimdiye kadar 150 binden fazla. e· 
eir, 151 tank, 602 top vo mühim 
miktarda snlr malzeme iğtinam et 
mlşlerdlr. Düşmnnm geri kalan te. 
aekkilllcrinin imhasına. devam e -
dilmektodlr. 

Yeniden bir çok cs!r ve mUhim 
miktarda. mn.lzemenin gelmesine in 
tizar ediimekt.odlr. 

FillııUin umumi kıl.rar&'flhJ, il 
(A.A.) - Almıın orduları ba§kuman 
danlığınm te bllğl: • 
Şark cephcsln!n cenup cenahında. 

Alınan ltıtaııı.rı Astık deıilzine kadar 
llerlemııııerotr. 

nu neUcc her ;,cydN. evvel blr Al 
ınan piyade fıı·kası-ıu: kahramanca 
hareketiyle elde cc!!ln.t.ıtır. Bu fırka 
en mil~ill şartlar ıaltm4a Kherson'un 
60 kilometre §arkı.:da 1'.tlln Berbl!\v 
civnrmda n§ağı "'.>lnycper geçidin! zor 
lamıııtir. Dllşman butU'l mukab!J ın: 
arruzlarmıı. bu fırka n;rvzllerlnt mu 
dataa etmiştir. • 

Klyc.fuı ,arlrmda ·ıc cenubu garkl. 
s1ndekl mmtnk:ı.d:'. tovrilC;n dU,manın 
imhasına devam edllonfl~tedlr. 

KiYEF 
Suni sisle 
zaptedildi 

~~ 
Lenıııg i~ 
.. dafiler 

Lonılra. !1 (A.A.) - (B.B.O.) 
BUtUn Rua cer.hesincle ~dcleUl mu.. 

harebeler devam ed1yo~. DUn Bcrlin 
radyosu Klyetin zaptı b&.kkmda ma. 
lQ..mat verml§tlr. Radyo 1BtıhkAm1Arm 
birer birer zaptedlldiğinl, aon hUcu • 
mun sunt ıts hiınayeı:ind~ yapıJdıgr. 

nı b1ldirml§tlr. 
Kızıl Yıldız lsimll Rl18 gueteel 

bir buçuk aylık muharebede Almanla. 
rm zayfatmm 100 bln ukcre, yanı 10 
fırkaya baliğ olduğunu, Almanların 

yüzclrce tayyare ve tank da. kaybet. 
tiklerini bildirmiştir. 

Lcnlngrad mmtakaemda §ebrln 20 
mll cenubunda harp edt.tyor. 

Smolensk mmtaka!lllda Ruslar 13 
m!l Uerlem\şler, U .ı.töy tsUrdat et • 
mfşlerdir. 40 mcı, 6S QncU Alman 
motorize alayları ve 3D ~cu tank a.. 
layı gerl pU.kUrtUlmü~tOr. 

Alman - Bulgar 
ticaret anlaşması 

Bir heyet Sofyaya geldi 

mu srı 
yaptıııl ~ 

Mukabil t~~~ 
püskUrlU ,.ı· 

(il .. , 
Bcrıın; 21 ljuııde ,JJ 

de Leningrad 
11 eSJlsPP,: 

den muharebel~tlf· 
rakkiler kaydC 

1 
)"llP 

topçu ynrdnnl e ut· SJ ' 
tnnrruzlnr ~ırılXll~rdlt· 
ğır zayiat vermiş j.) "' 

Lo11dra, 1!1 f .A· ~:<f..t 
va radyosu, dutı en P'.t~ 
rad'a t.:ınruı cd a'" ~ 
vetlerine karşı ~tli b~~ 
nin muvaff aklY f)ild 
mış oldukları~ 11\~ 
Düşmanın ~1rı.f tlll'~ ı1 
sinin 9 h11L1 ~~~ 
miktarda vagon~.~ 
bilinin tahriP . 

1 
/ 

ilavee~,..,Ô~ 

Ameri~8 A 
Y . f/Jer~ ı 

Sofya, 21 (A.A.) - Almanya tktı· • 
eat nezaretinin barlcıt tıcarct direktö
rU doktor Landvehr'l.u ri!-"Uetlnde bir 
Alman ticaret he;rcU bil aabııh ROıo 

manya.dan so!yaya getıu~tlr. 

en ı Jil 
ihaas e 

~f•'ı' .. 1'1' . lol 
Bununla uÇ bitı cı 
milyon 400 .ı·JeC~ 

• e t>I 
Alınan • Buıgar Uca.ret anıa,mnaı· 

nm zeyli.ne a!t mCznkettlere Land
vehr'lıı ıoUrQ.k edec :.: l ztır.nedilmek.te· 
dlr. 

Alman zayiatı 
Londr:ı, 21 (A.A.) - Ru.s cep. 

hesinden Alnıa.nyaya gelen haber 
lcr Kiycf kalesi üzerinde gamalı 
haçlı bayrağoı dalgalanmakta ol • 
dutunu Polto.vanm Almanlar fora 
fmdan işgal edllm.lş bulunduğunÜ 
bildlrlyor. Bir.kaç gUndenberl ta.!ı 
min edildiği Uzere Alm.an1a.rm bU • ' 
tün g:ıyretl bu noktada temerkU; 
etmlş bulunuyordu. 

Donetz sınai muı•e.l:aatt.a ııarvı )'& 

P~ Almruı tehdidi gtt.!tkçe daha d • 
yade tebellür ccllyor. Dı~er taranan": 
altı ı;Un <!evam o1fon ı ı:.:n.lıarebcden 
sonra. Alman h"Uvvetl,.ru:tn çok Çetin 
mubarebelr.rln deva .... et~ekte oldu 
ğu KJyel Vllro:ı.m:.ı gfrCUıler.nl Rwı • 
lar da kab·Jl et lck~dl."lt'r. • 

Rua kaynaklarının taıınJ.nlne göre 
Klyct etratmda. et>.reya.. tden muha 
rcbelerde Almaı;lar 'l()J bin telefat 
verml§lerdir, 

Donetz txımtaknamm terki icabet 
tJti takdirde llıısltu':z. b\i.l'alan tahrip 
ctmcğo muvaffak olUi olamayacak. 
lan meselesi teemmUlş rrayıındır. 

teını:ı ,,, 
,.J..) ıP 

HaycJpark, ıı ~1)1\ ,rfJ 
il~ milyar S50 ınl1Y det! J rJ 
gt lhd:mm derpiş ~ısıııf- f. 
smı dün akşs.Ill Jtt1 ııtrltfJ,. 

Şimdiye kııd:ır e~ 

tek kanun Ue fb~~uıı..ı:?~ 
en bily1lğll bU :ıniııı ı.ı:ı ~ 
nun JAylhııst ııc ~ 
yaçlannı ve lidU11ç ,ıa' 
kanununun aerr~ • .r 

'.::: ;;n~nt<tı!'/ 

....... ~fi~ 

tı~I~ 
ti~ 

d efl a J;t; 
Ne1:yorT.·, ft {~;~ AJI 
Nevyork gn.ıe ctst1 f!k' 

manla.r tarafın ıı:ı~ 
manlarm sairdr tılııfl~ 
ve Alman o. ~ 
ve Don sana;'! 1110~,r 
karrilpleri MJd.t b-1~"" 
larmı mu~zı.aill et ' 
neşretmektedfrl t · cJe1~.l. 

Bu ultlmatom•ın red(l<dllmest üze
rine Amerlknn se;'rllııetalr. makamla· 
rmm Nevyarlc mUmE•s!.11 Va~lngton 

dan verilen tnllmnt ını.:clb\nce mUret. 
tebatı grev yapan \·ıpuı .arın UçilnUr. 
muvakkatc .a.;crt:Slııi emretmiş· 

1tr. 

Mareşal 
Gör ingin 

Alman 
havacılarına 

telgrafı 

areşal ele 
( Ba~ tcıra ti l mcıds) 

§1 mUkerreren yap lan suikast -
lar hakkında dü .. ünmekllğimiz 
lazrmgeldiğini söyliyeceğim. Bu 
suikastlar caniyanedir. Yeni fc • 
liiketlerc sebep ola.bilir. Bunları 
ecnebi ajanlanna atfetmek lAzım 
dır. ÇilnkU v~rilen emirlere it.;:.. 
at eden askerlere karnnlıkta ta· 
arruz etmek Fransız ananesine 
UYJ::'!ln bir haı·ekct değildir. Hü -
kOmetimiz bu hareketleri kati • 
y~tJe reddetmektedir. Hükumet 
elindeki tütün v~itile mUcrimlc 
ri aramakta ve sizi kçr.dlsinc ta
mamiylc muzahir olm: ~n ckvct 
etmektedir. Bu caniyane hareket 
lcrin inkişaf ma ırıW:aı::.de c ... e<;<;.~t 
olur.:::ak bun'arın önüne geçmek 
için almacalt tedhirlerden, bU -
tün gayretlerime rağmen ma • 
sumların da mutazarrır olrn~ları 
ihtimali vard r. 

ALMAN KUVVETLERİ 
LENtNGRADA 

Mos'Trova, Bl ( .A.,A.) - Rus 
cephesinden bu ak§lUll alınan b!r 
telgrafta bBdirildiğine göre, Ih 
nin!trad önUnde bulunan Alman 
kuvvetleri birkaç gündenberi §eh 
re bir adım bile yaklcı:.cunağa mu· 
vaffak olamrunıslardır. Şiddetli 
bir topçu nte§i, Almnn kıtalo.rını 
aleW.cele kazdıkları siper!cr ve 
s ~ınaklara dönmek mecburiye • 
tinde bırakmı5lır. Cüretkaranc 
yapılan mukabil taarruzlar Al -
m.;ı.n hazırlıklarını daha biday~t
te faydasız bırakmakta. ve bir· 
çok noktalarda düşmanı ricate 
mecbur etmektedir. 

Kiyc!e garpten gimıl: olnn Alman 
teşckülleri ~ark 1sU'=ıı.m11t!nclc D!nye. 
peri gcçm1§1'3r ve §IL1e.lJeJl Dc~ınn ta. 
rnfından tanrruz etmiş oü-.n kuvvetle. 
rfylc irtibatı temin etır.lşterdlr. DUş_ 

mnnm &1ld:icUJ y:ı-rra. tegcbbtıslcri 

ak!m kal~tır. "E:ir•er!n adi!dlyle ga. 
nalm miktarı sıu.ttn saate artmak_ 
tadır. 

Ruızyanın garbl S!.blryada Urııl 

aımtakasındaki ~' ks\·ıllyeU hak 
kındo. yapılan bir tet~e gOre Doncti 
mıntakuınuı dU~..:ı. terkl Rusıar 
için De kadar cidcf vt ebemmlyeUI 
olursa ol8un Ruslan on Uç h&ttadan 
bert dU§mana ınu\•eJtaklyetıe muka 
vemot eden ve cdcc:.~ cıaıı bu ordu· 
yu harp sabası dah!llnd~ bulundur· 
mo.k !çln fcabeden a.nat kaynaklardo,;; 
mahrum bırakmııyncagm. .sarahaten 
gösterml§tlr. 

Nevyork P0iiıı:ıe11 · ıv 
Rusyaya en iY .lll1;swı 
relerini!l göndcrt ~ 
mektedır. , 0 ııı~i 

NeV}irk pos :ıditdS"c:ı 
Vaşingtonda~_..,,Jt~ ~ 
Amerika ile .ı.ı>t> ;yi tı ~ 
yaya derhal en el' 
melcrini gönder:;.oır ..... ~ 
mutabık k~Dl1~ 1Cl tBJ.• 

Arkan"eJske n' öfıd ~ 

Berlhı, 121 ( A.A.J - M:ırcşal 
Görin~. yarbay S~hnlk tarafın· 
dıı.n kumand.ı;\ edilmekte olan 
Horst \" ..... 1 hnva filo unn aşağı 
daki te1gmfı ~ünd rmictir: 

Filonun hu nne kadar Ş~rk 
cephesinde b'ml n fnzln ar ... man 
tayyat\;Sİ dL. .. rmü~ ve garpta 
düşm,.;ı,na cğır silahlar ve malze
me itib:ırile a - ır zayiat \•erdir
miş olduğunu öı!rendim. Filonu· 
zun knzanım3 oldu~u muvaffo1d
yetten dolayı hayrnnlı ;:mı izhar 
ocl<>r ve derin tc .. c:d:Urlerimi bil
diririm 

41aı mıntakasında bulunan 
Framnılar: 

Hislerinizin hir,birine yabancı 
de,-mim. Geçirdiğim~ imtihanın 
n"'1'~rım derin de.rin duyuyorum. 
Fa'mt unutmayınız ki, memle • 
ketimizin felaketi si~ büt.Un mil 

J lete k.;:.rşı bi h::ı..~n ağır ve değer
li bir mesnl!y~t tahmil ediyor. 

crl ezi i··ır"J edildi D:ı-;l ca y:ızJfcniz ahval va r;ernit 
n rlb, 21 (A.A.) • • Nc·~rcdilen fev• ne oluron olsun Frnn:::ız ittihad:· 

kal!d bl~ t ,JI' kayC:C' ildlğlne gr. 1 m muhafaza etmektir. Bu itti -
re Alır.an lntaınrı I!!luııyayn alt ö el hadı temin elmenin birinci ~artı, 
a.clıuırnın mert zt oıa::ı Eanburg ııch· hepinizin de malfımu olduf;.ı veç 
rı.nı ıu·aı etml~lcıdtr hile, nizam ve asayiş=n muhafa • 

NURi EŞSiZ 

ııarny l\ıırakoı 

kıı.l"jısın<bt Uuıuı." Oıılre 

~s1dır. Nizam. ve ,·akar daire -
sinde memleketin ittihadını te -

1 min için sizlere güveniyorum. 

GÖZ HEKlMI 
Dr. l'.1urat R. Avdın 

S•~of:l:ı l'ıırm:ı':l.npı lmalt' nlmı, 
~o. 2. reı: .ıı;;ı:;a 

Alman :ıı.ıırp ftlo::•ınn mensup ctızU. 
tamlar F'.nlrındl) ı •·'t'f~:ı:·r.e derin .su. 
rette nut...z eclc.-cl. ı•Y~ b:.rajlarıru 

tak\'iye ve Baltı.{ a1la!ıır.r.a lmrşı yn 
pılan hnrel'Atı hlm:ıy .. tmlşlcrdlr. • 

16 yll§mdaD 60 ya..şu.ıı. kadar bütün 
kadm ve erkeklerl Rus ordusuna al 
mak hususunda Stali."l Yold!i§m ver· 
dlği karar Rusyanın ınO<!atna kabıu: 
yetine munzam blr kuvvet olarak 
girmekte ve JU§mana bet zaı:nandıın 

ziyade otcldetle m1ıkft'ft11IMt etmek 
azmini l:ıbat etmektf-dlr', 

Leningmttn hıhldrnn.t 

Almnnlar Sovyet hatlarına knr 
§I yaptıkları taarruzlard;:, düzü • 
nelcr'e tayyareler kullnmnakta 
iseler de Sovyet askerleri muva
zenelerini cesaretle muhafaza 
etmektedirler. 

Berlln, 21 (A.A.) - D.N.B.: İn· 
gi& radyosu cumarnesi akşamı~ 
Leningratta 100 bln eı.iıı tclıkim 

odi:crck içlerine mitralyözlerle bü 
yük miktarda infilli.k maddeleri ko
nuldut"Unu bilcllrmiştir. 

Ilir Sovyet na'ıliye gemisine 
tnnrruz 

Berlln, 21 (A.A.) - As':eri bir 
membadan öğrenildiğine göro Al -
man harp tayyareleri 20 eylülde 
Odesanm cenup sahilinde bir Sov
yet nakliye vapunınn alt"Sktnn u -
ç:ırak tnnrruz: etmiıilerdir. Bir bom 
banm tnm isabeti neticesinde in -
fllilklar vuku bul.mu~ ve geminin 
derhal iyice ynnn. ynttıi;'l görill • 
mll<;tür. Takriben 4 bin tonluk o
lan bu vapura batmış nazar.ile ba
ktlahilir. 

YAKLAŞAMADILAR 
NORVEÇ BANirASINDAN 

ALINAN PARALAR 

Moskova, 21 (A.A.) - Stok· 
halından Sovyet resml ajansına 
gelen bir telgr...fa göre, Norveç • 
teki Alman makamları, Kislinge 
Norveç ibankruımdan almış oldu· 
ğu paraları üç gün zarfında geri
ye iadesini emretmişlerdir. 

Tel~rafta, Kisli~in işbu lban 
ka.dan ·büyük meb'ağlar çekerek 
bu pnrruarı ecnebi rn~mleketlere 
göndermiş aldu0unun isbat edil • 
dif i beyan edilmelttedir. 

A.vm te'"'rn!°n göre, Almanlar 
kendi rnü;;adeleri olmadan, ban. 
kanm Kislin~ p:ı.rtisine tediyatta 
'bulunmamasını cmretmiı;:lerclir. 

Acele sa ılık Arsa 
K11rtaı Maltepe.sinde, Ruruc;eşme 

MevkllnC:e Uae:dat caddesinde 2 dnk!. 
~a aıf'.ıatedc l!H metre murabbaı ar
"a !lC.?le olarak saUltktır. Tallpler!D 
\'akıt gıızetcslnde Ac1n.UI Evcimlğe 

:nilracaauert. 

Macaristanda 
ekmek 

vesika y e 
bindi 

Budapeşte, 21 ( A .A. ) -
Macaristan devlet merkeziy. 
le çok yakın civarlarında ek. 
meüin vesilı:aya t5.bi olması 
usulü yarından itihnren mer. 
iyet mevkiine girecektir. 

Bir k~ mulı:ırebesl yapmaktan açık 
ça bahsed<>..n Alınanlar: ukerlerlni 
Rusya karlan l~!::ldl\ ~~eycn lkıbet 
ten endl§e · duyan Alman mWetın'i 
te3kln etmcğe ~tadırlar. Al. 
manıar aon cilnlercie rark cephesi 
muharcbeelrinclek! :aytatıan miktarı. 
nm <tOO bin oldl::UUu a~en beyan 
etmlşle.rdlr. Halbuki bı. rakamlar Al. 
manlıırm ağustos ay zar:tmd:ı kayıp 

lnrına ait olarak blldlrilmi§tl. uze: 
rinden bir ay geçtikten aonra. yine 
nynı rakamm hiç tazıaıaamııdan sn. 
bit kalması cidden hayrete pyandır. 

Soruyorlar. 
Cevap veriymuz : 

Buraada Bay Cemil'e 
Kanije kitabr dolayrsile yazı. 

dık!arınrz, memlekete iyi bir is
tikbal ha:r.rrlaynnlar arasında bu 
lunaca~mızı gösteriyor. Sizi teb
rik ederiz. Evraklarınız Jisedeki 
d~valarda saklamr. Askeri 
mektebe girmek iç.in askeri lise 
icap ederse okul idaresine SQrar. 
Okul idaresi maltlmat verir Li· 
ı:ıeyi terkedip asked liseye gire • 
ceiiniı vakıt siıe dosyaruzla bit
likte verirler. 

hafif tankların :ıjt. jı!i~ 
ümit edilınC~~ '}~~~~ 
buzkıran ~ 11~ rip çıkmak kfin~u o ., ' 
d "-'yüııdur. _,.11ılr 
~r m~-..:~ ·1e cc>~ dar t.ran ıw .... ı {iılV'. 

organize ctınek ~ ~ 
limit edilmeı{tedif • ,- ,, 

Scripps J:IoV'ard ııl! 
pu, yazıyor: buyill> ~f<! 

V aşingtonda. C(iiı'· .11 ı 
h .. k.. sürDlekt ~~pt! 
d~f1kiliz • .tv:ıih~ t 
kendisini ifası ~ttt~; -~ 
şısmda farze~ıı DP~
paha.sına olıu"clcsif.İD 
lcre v~it g~ c1' l ;,ıC ~ 
zeınesi yeti§t!r:iıt~i )!. 
nı zamanda gel~ı }t 
kanın ellcrindell SlJ''''I'° ic'l 
lan hus~undıı. ele!!. ~f 
teminat ıta wetıJl~!;.;ı\v. 
Mnlum oldu~ '~ıl" 
demokrasilerin l. p~,:~ 
taatten ve ~fctitıl~).,.ı 
lngiliz sefer ııe~yııd~~ ~ 
masından pek: ıı arı>• ., 
nundur RusYa b• :ııı 13'~ 
Moskovada ~u!uP .,·c ~~c~ 
İngiliz heyetını~ }s~jv> 
haftalar iarf ııı :ıtıtl' Jf 
muharebelerin , IC 
baı!lıdrr :ıııı$l,$. • 

NevyÔrk SıJ!,f• ıı0) f,1!11 
zi ziyaınm d~ 'ıdcfl ,ııt 
merkezlerinin e ) ~ 
mühim oJduğunıl 



• 'I Nlşaaıaauıar 1 
l)e l\--.~.-~=/ı5!!S:5ii;;;;::;ı;•iiii:iiii:iiliii:•;;:=r.:~~~ Kadıköy J;,•fcndinnc memurin. 

'~p l • funda nişanlananlar: 
re • - en ın ız a es l Kadıköy Yeldeğirmeni Ayrılık-
~~Q,.Q/ çeşme so. No. 134 ustn. Refet Kn-

1.11~ Hant 
parçalar 

'UI Aja"-

J9.l. ... Ktm1&11 

"'"~ece~dUnkü BtJyıda) cek ve beni daima sev.m.lş olduğun raycl lle Cevriye Poryu. Kadıköy 
!tıa iş nrttk., Göz. hayal ve tesellisi ile ölecektim.. Yasa C?· No. 741 memur Perihan 8,0{ı Hafif 

parçalar 
8.SC:. F.vbı ııaaıi 

ıo .• :- Radyo 
Ga:reteat 

hnkan kalına- Genç kadın feryat ederek kol • Şener ile Fehim Öz, Kadı:'köy mu-
1~ tuğa Ç(lktil. Feroi yavaşça ayağa vokklthane C. •~o. 36 mobilyacı 

.. 0.4 "i llattanm • 
T\lrkll&U: 

~·aç ~~da rol oy- ka tı. Saim Topçular ile Samiye Stiral 
t~~. yalnız Be· - BC'}iıude çocukluğa lüzum Kadıköy NusreUlc C. No. 13 de 

U?.S8 Saz eeerl rt 
J%,4ıi Ajanııı 

Arpa.ooğda 

ın.oo Zlraat 
Takvimi 

'LJO Goçl& 
pruıramı 

tı.ao K.lmgU 

AIJeı.i 

bıı ek ltfıfi. yok, dedi. Başımıza bir felaket garson Musa ÇalL~'ln ile Zeliha A· 
:ltildc Vicdaruıızca geldi.. Olan oldu. EvveJil. ben de TUŞ. Kızıltoprak Dereyolu No. 42 

t k tlta Cavide gene tessUr duydum .. Gözlerim açılma- ~mekli Cemal Aksoy ile Sa.adet 
.~ o0\'nıağn nıecbur oı' ğa başladığı zaman cvveliı inan • Kiiııteni. Kad·köy Gazhane MUsa. 

.,,/' ~ sonra Ferdi mad:.m, sana da bir şey söyleme- vat 80. No. 15 Jmndurncı 'l'evfik 
'4 ~areline ilk gelen dim, çUnkü şüphem kilçüktü. A~- Öner ilo Urkiye Yavaş. 

18.SJ K.an,ık 

:ııJ d lı)·ordun, vicdan a7.a.bı çekPr gi:'.li Kadıköy Osm.anağ Vişne so. N. 
' ~~CCede dikkat &- bir halin vardı, Fakat ;;eçcıı her 24 ~cnııır Mehmet H(ıı>l'en ile 

U~ ~ halinde şUp gün şüphemi takviy,~ ediyordu. N:- Lf.ıtiıye Parkan. Ankara Hacrbay. 
°l'd d.irccek bir vnzi hayet dlin Nanuk geldi. oda lıı ü· ram 80• No. 8 D.D.Y. makine mu. 
i ~~· ~nınık eskis~ çümüz vardrk ve aranızdn gcçr>n hendlsi Salim Gönenç ile :Milnev· 

program 
8. Oıt l>ııntı 

l\lllüğt 

8.80 PMıl ll8U 
lO.StJ Ajan~ 
111.· Sc.rOC.t 

H..&G Senfoni 
Orketıtra 

ıı.sıı AJanı ıo dakika 

t takYarcte geliyor v~ sahnelerin hepsini gördiim \'e o za- ver Çiloğlu, Kadrköy Na.ilbey so. 
o ...r et{ ka'l1!rmndn ıı man Uphelf'rlmin haklı olduğunu No. 10 lllccnr lhııan Arlıer ile Bey-
d tt gösterınck ıa.zıı: anladım. han Konuralp. İzmir Türk pazan 

": 

-
~· 

Pazar tesil Salı 
22 Eylul 23 F' yliil 

c te Ur gösteri· Cavide tevil etmek istedi ise de No. 67 de nrt st Süı·eyya Yct.gin 
Ferdi şiddetli bir hnrekctlı" sözü. ile Nesibe İlhruı. Kadıköy Acıba
nU kesti. dem l. Hn.kkı oo. No. O esnaf Hay

~ 
er Şaban: SO !Ramazan: ı - Urnr: 140 Hr7.ır: 14 l 

- Kes dedi. kati.. Geç rmi11 dar Çev'k ile A~'TJC Akkan. Misıı. 
olduğum muvakkat felaket tein kı milli so. No. 8 de katip Sıımi 
Allaha şükretmeliyim .. Çünkü ak- Giıçlü ile Hr.nrmkız OrcngiH. Geb. 
111 halde ebediyen nldatılacaktım. ze camU kobir m. doktor üst, tğ. 
Bir de inkar etmek düşUklilğlinU Vahit Ayıra! ile Sabilıa Şahinoğlu. 
gösterme .. Olan olmuştur, bir telt Çıfte havuzlar Cemilbey so. No. 
~re boşanmaktır. Eğer Namığr 0 17 'işçi Mehmet Yacuy He Hasibe 
kadar seviyorsan onunla C\ ienebl· Balak. 
ursın.. Bcşlkt.a.5 Şair Nroim so. No. 6 

\ak.IUeı 

Ulıtı~lıı ,,, . "" 

Öğ1., 

tı.Lııdl 

Ak nm 
l"ntsı 

\8"11fl ~ 

G.47 u.n 
l:?.07 15.69 
lt>.1111 9.215 
18.M ı:uo 

19. -ıı J.31 

\ .,...., 
~'"''" 

6.48 11.U 

12.00 e.oo 
16.Sl e.:ı~ 

18.06 12.00 
lG.19 ı.sı 

1m;;nk 4.0'7 
Cavide boynunu bUktU: memur Şevket Parlnr ile Sabahat 

Çerman. Erenköy caddesi No. 13 

9.69 4.09 10.0% 

- Ben kabahatliyim Ferdi, de· 
di. Kabahat mi de çekeceğim .. Si'· 
nin mesut olmanı çok isletim .. B~ 
ka biıi~inl de pek ala sevebillrsln. 

- Başkasın: se\'lDC'k ntl? Bunn 
fmkll.n yok .. 

- Demek bu vaziyete rn~mcn 
hfiliL beni seviyorsun? 

- Seni sevmek mi? Yanlış an. 
lama çocuğum.. Jnsan bir kolunu 
ka:rbcdcnse onun ucundaki eski 
bir acryı duyar mı? 

Hayır seni &e\'lncktc oldui;'Umu 
&OyUyebileceğfml aklmdan bile ge. 
çlrmc. Ben artık kimseyi seve
mem diyorum, ÇUnkU ben alil bir 
adamnn, demir söylediğim 'gibi göz 
ler:m görmüyor, körüm .. görmilyo-
rum •• 

- Görmiiyor muımn ?. Sahi mi 
söylUyorsun? 

- Saruı su~unu itiraf ettirmek 
için bu çareye b~ vurdum, gözle
rim açılmış gibi rol oynadnn. Sana, 
hatta gıızete okudum değil mt? 
Fa.kat o parçayı komşu köşkUn 
çocuğunu imtihan ediyormuş gı'bi 
defalarca okut.muş ve czber:iemiş· 
tim. Mesele bundan ibaret.. Beni 
aldııttığma dair kuvvetli ııUpbele
rim vardı. Diln Namık giderken 
kaprnm yn.nmda durdu. Halbuki 
bana veda et.m.1'3t.i, fakat bir tür. 
1U dışarıya çıkmıyordu. O zaman 
seni dışan ça~ırdığmı nnladun. 
Crlonad:n, mrnr ettin. Hattfı o a. 
rada bir de sigara iskemlesi dev
rildi, seni elinden mi <.:ekmiati '! 
Ben öyle zannettim.. Demı>k ııl· 
danmanuşmı. Sana bu şek.ilde su· 
çunu itira.f ettlrm<!k, içiml kemi
ren mel'un §llphcden kurtulmak 
laınndr, Gözlerim görmil:ror. bunıı 
mUteessir değilim .. Şüphemi sil'n. 
c,eye kadar bir sa.at görebilmek en 
bUyUk arzumdu. Şimdi kör olduğu. 
ma memnunum, çtinkU senin o 
menhus ylizilnil, masum gibi gö
rilnen hiı.ın gözlerini görmiyecc
ğim. İşte bu knd<tr Cavide .. .Allah 
ımna !Aytk olduğun hnyatt venıin .. 
Ama bir o.damın senin için duası 
nncak bu olnbili'r. 

M. AOAU 

mcmıır Ali Özenç ile Belkis. :Kadı- =-:..=:=======:===== 
köy Kam.dut eo. No, 45 Voför .Ali tasu. Üsküdar Dürbalı .eo. No, 29 
Günergin ile F.&ma Savaş. Haydar- polis Turgut Atpter ile Nimet Öı. 
paşa Naiibey so. No. 68 de Mu· ccgil, Üskildnr Tabakhane Demek 
vahhit Nazif Aksu ile Ay§e Ber- 80. No. 2 ınuınav SUley:rruuı Kayık
tuğ, Kadıköy Misakı milli so. No. çı ile Lutflye Köse, ÜskUdar Bağ-
17 de memur Fehmi Şanlı ile .Asi. lwbaşı cami oo, No, 81 Ali Nn.zmi 
ye GUneren. ile Naciye Örlücr. 

Üslrlidıır l~' lendirme memurin- Üsküdar Solaksinan Koltuk eo. 
ğunıfa ~vlcnf•nlcr: N'o. 6 beI'ber Fa.hrettln lşılay ile 

Üsküdar Tophııneli Toprak so. Tarhan Öıı.:,<>iln. Çakıcı Hasa.np~ 
No. 72 Tica'ret Vekaleti mijfett"ı;ı- mah. Halk so. No. 69 snraç Rlfat 
Jetinden Hilsnll Sabuneuoğlu ile ile Müyesser Danış, Üsküdar Top-
Necla Peynirci. Üsküdar Selimi.re taşı Balcılar yokuşu No. 11 P.T.T. 
Şeref kuyusu so. No. 38 katip 1b- memur Mu.cıtnfn SangUl ile Enise 
rahim Hns ile Beyhan Belkis. Üs· Türkay. Üsküdar Selimiye Selvi 
küdar Hntloehatun l!O, No. 1 de so. No. 22 makinist thsan Avşar 
fırıncı Hn.kkı Yılmaz ile Asiye A- ile Hacer Özenç. 

Sayın Üsküdar halkının nazarı dikkatine 
Sömikok ve Karabük Kokları 22 Eylul fft.;,,artesi gü. 

nünden itibaren Osküdarda Balaban iskeleıinJe kain lb. 
rahim Y olal'ın mahrukat deposunda perakende auretil• 
ve müşterinin vasf,asma teslim ıartile Tonu 23,5 .liradan 
satılacaktır. 

KömUrlcrln mtıı ve tevzllne mütea!Uk hususat hakkında •111!.t olacak §1· 
kAyeUcrln Gaıatııda Yeni Yolcu Salonununun UçUncU katında Türkiye KCS. 
mUr flO.t.ış ve tevzi mUc11seııeslne bildirilmesi rlcn oıunıır. TeJeroa: "4'788 

(8898) 

Sultanımyu Harası Müdürliiğünden : 
Hnrıı merkezındo ~a olunacak 65680 lira 46 kuruı kc,ıt bedelli bir 

Aygır ahırı kapalı zarf uırulilc eksiltmeye konmul}tur, Ekıılltmo 7 Birinci· 
tc~ril: 041 Salt günU saat on be§k Malatya vllAyetı veteriner mUdUrlüğü bJ. 
nasında yapııacaktır. 

.Muvakkat teminat 4034 lira 2 kuruştur. Bu lfe ,alt matı ve ıcnnı gart. 
name ke§if, proje, \'\? b:ıyındırlık genel §llrtnameııı bir lira mukabilinde bara 
ldaı esinden vedlir. 

İsteklilerin eksiltme tarihinden bir hafta evvelki tarihte Malatya Nafia· 
ıımdan alacakları ehliyet veslka.sı 'fe muvakkat teminatıarue lıcraber teklif 
mektuplarını havi zar!lannı mezkQr gUn ııaat H ae kadar mııkbuz mukabı· 
Undl' Malatya veteriner mUdUrlUğUne tevdi etmel-ırt poat.Ada vA.:<t geçlkmc-
lcr kabul olunmaz. (8234) 

68 Uç KöŞETJ ŞAPKA 

Don Eugeniv: 
- Evet madam. diye cevap verdi. Size eman~t edil· 

mişti.tt 

- "O halde benim iyi kalbli değirmenci Lukasım .•• 
Kendi karınım sorunuz. Jşte orda bizi dinliyor." 

Salonun kapısında duran Mistress Fraskita, homur 
dandı. Hanımefendi fevkalade bir vekarla değirmencinin 
kar:sma hitap ederek: 

- "1~ buyurunuz ve oturunuz.'' dedi. 
Kenöisi de kanapeye doğru ilerledi. 
Mistress Fraskita, bu asil ma.hlô.k, o andan itibaren, 

bu incinmiş, belki de iki kere incinmiş kadının tavır ve ha. 
reketindekl hakiki ihtişamı gördU ve takdir etti. Böylece 
keneini aym m!viyeye yUkselttl, tabii h_a.reketlerini kon
trol ve veknrlı sUkOnetini muhafaza etti. Bu sükunetin, 
kendini n:iidafaa ttmckte acelesi olmamasiyle al!kası 
yoktu. ÇilnkU itham etmekte acelesi yoktu. Şüphe-siz 
bu teli!) hanımefendiyi ilham etmek için değildi. O, de
ğirmenci Lukasla meseleyi halletmek istiyordu. Değir. 
mnci Lukas da orada değildi, 

Asil kadm, Mistress Fraskitanın yerinden kımılda
madığını görerek sözlerini tekrar etti: 

- ''Mistress Fraskita, içeri girebileceğinizi ve otu· 
rabileceğiniz s5ylemiştim," 

Bu ikinci ihtar, birincisinden daha nazikinc ve daha 
müliı vim bir s~le yaptlmıştı, 

önündeki kadının çekingen tavnru ve heybetli giizel
liğinı müşahade eden hanmıefendinin gayet tabii olarak 
aşağılık bir insanla kar§I karşıya buluıunadığını. fakat · 
belki de kendisi gibi sadece zaptiye mUdürünü tanımış ol· 
maktan betbaht olmuş diğer zavallı bir mahl<ık1a karşı 
karltYa bulunduğunu keofettifinl aöyllyeblliriz. Sonra ken 
dllerint birib!rlerlnin Nldbi ayan bu iki kadm wdn ve 
mm!yin:ı gözlerle baklltıla.r. 

Şaşılacak şey, bidbirlerine rastlryan ve kardeş oluve
ren iki yabancı gıbi ruhlarının karşılıklı biriıbirlerihden 
zevk aldıklarını keşfettiler. 
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Sabahın saat altısında 
ölge şehir müzesi ı.izerindc bulu
nuyordu, saat on birde belediye 
dairesi Uzerlne kadar çekiliyor. 
du . G61ge şehrin Uz.erine kadar 
indiği zaman saat on beş d{'mek· 
ti. Rahibelerin bulunduğu mek 
tebin arkasına isabet eden tepe.. 
nin eteklerine çckildi_ği zaman 
saat altı oluyordu. 

Tpedekl mektebi idare eden 
rahibeler kalblerinin rahat sade· 
liği içinde muazzam Budha mü· 
~esesine "Babil kulesi" ismini 
vermişlerch ve bu binanın gölge
ı:ıinin kendi mekteplerinin duvar
ları~an birkaç metre mesafede 
kalışını da bir hayıra yoruyorlar
dı. Fakat bu bina şehrin üzerini 
her gün gö!ge~iyle kaplarken ny. 
m zamanda şehrin bir köşesine 
de sari hnstalı~mı bulaştmyor
du ... 

Teodor Zuifeld şehre ilk gel
diği zaman birçok fevkaladelik· 
Jerle karşılaşmıştı, şehirde ol· 
dukça ilerlemiş bir salon hayatı 
vardı ve bu salonlar her türlü 
döşemelerle döşetilmişti. Kadın· 
!ar hala bir tars:f ı eğilen diğer 
tarafı kaldırılan şapkalar giyi. 
yorlar, takat oldukça serbest bir 
hayat süriiyorlardı. Fakat Babil 
kule:;inin kuruluşu şehrin bütün 
hayat:nı. nnmu,unu altUst et· 
mi~ti Zuifeld bütün dünyayı alt· 
ilst edebilmek ustalığını göster· 
mi~tı. 

Doktorluktan siyasete geçen ve 
orada mecliste · Zuifeld aley. 
hine fevkal8.de şiddetli sözler 
8Öyliyerek hakkında dava açıl
masına sebebiyet veren meşhur 
doktor Duffan, Bn.bil kulesinin 
kurulbası üzerine siyaset alemir. 
den tekrar tababet alemine dön
mi.iştil. 
Glotenbuı'2 caddelerinde dola. 

şan Fordların birincisi bu meş.. 
hur propagandacıya aitti. 

Şehir nakliyatı için, suya ni
dirilen bir gemi i~n yapılan me. 
rasimde Grandüşes an'anevi 
Moc ve Çandan şişesi yerine, bir 
~f~ Budha Agvoston kırmıştı. 

Tabii, Zuifelde göre her iş bir 
iş mukabilinde yaplldığındnn 
Grandilşes de bu hizmetine mu· 
kabil, .Nevyork borsasında 300 
misli kıvmeti olan Budha Cemi· 
yeti aksiyonlarından be.~ yüz ta. 
ne almıştı. 

Babit kulesinin şöhreti o dere
ceyi bulmmitu ki bazı a~ık göz 
esnnf bu büyük işin sersemliği 
içinde olanlardan istifade etmek 
için muazzam mliessoscnin etra· 
fına kUçUk kUçUk dükkfinlar aç. 
mışlardt. Budha cemiyeti Avru
panın göbeğinde Asya fakirleri· 
ne. Afrika falcılarına tas; çıkar. 
nuya başlayınca, dünyanın dört 
bir köşesinden knlkan fakirler, 
sihirbazlar da kalkıp Glotenburg 
etrafında toolanmrşlardı. 

Artık vazivet öyle bir hal al. 
mışt· ki ~azetelerin bütün savfa· 

larında şehrin şu veya· bu ma. 
hallesinde birer danışma yeri a· 
çan fakirlerin, paşalarm. mihrn
ce'erin resimleri çıkıyordu. 

!lnıi gençleştirme enstitüsü, 
binlerce insanla doldu, boşaldı 
ve nlhayet doktorlar yalnız baş
larına daha güzel iş yapmak U.. 
zere enstitüye hücum etmişlerdi. 
Zuif eld polisi cnstitüsU memurla· 
n, hariçte kendilerinden daha u
cuz fiyata iş yapan, kaybolan kn· 
dınları. firar eden lborçlulan bu. 
lııp çıkaran ve kendilerinden ya• 
ni Teodor Zuifeld tarafından ta. 
yin olunan fiyatlardan da.ha ~· 
ğıya iş yapan hususi hafiyelerle 
mücadele halindeydiler. Bu !hu.. 
susi hafiyeler kendilerine yakm 
mahallelere sarpilmişler ve ol· 
dukça büyük iş yap::namrya ba§· 
lanuşlardı, Memleket o zamana 
kadar görmediği ve görmiyeceği 
bir şc'lcilde sihirbazlar, bok.ıra: 
bazlar, dah'b. doğrusu bir tek ke.. 
lime ile madrabazlarla dolmuştu. 
Fakat Budha müescıese i durmu
yor, her giin yeni bir icatta bu
lunmak, bir yenilik keşfetmek 
için bütün imkanlanm scfemcr 
ediyordu. 

Nihayet Zuif eld nezleye deva 
diye "fenni nezle ilacını" keşfet· 
tiği zaman en bilyük kazancı te. 
min edeceğini zannetti. Fakat 
daha bu keşfini yapmadan aklı· 
na birincisinden daha glizel bir 
fikir ~eldi ve bu fikrini tatbik 
mevkıine koyduktan sonra Glo. 
tenburgda en mtikcmmcl nezle 
ilacı bir k:ıdeh Cin, vücudu en 
mükemmel şekilde takviye ede
cek iUl.ç bir kadeh konvnk oldu. 
Nihayet vücudunu fazlasile tak. 
viye etmek ihtiyacında olanlar, 
ihtiyaca göre bir, iki, üç. beş viS"" 
ki içiyorlardı. 

En nihayet Zuifeld en çok ka· 
zanç getirecek işi keşfetti ve 
Hinç gölü kennr:nda şehre bir
kaç kilometre mesafede a,ir cin. 
si terbiye ve natüristler mektebi 
açtı. Bu hiç şUpbesiz en ;ziyade 
rağbot görecek ve en ço kkıwınc: 
getirecek bir teşebbtistü. 

Ancak bu karlı işi takdir cderı 
açıkgözler derhal gölün öteld sa 
hiline yeni yeni kamplar açtılar 
yeni yeni jimnastik, cinsiyet bil 
gisi profesörleri tUredi. Bazı 
bilgili hocalar da yaş ve einsiyef 
mevzuu etrafında dersler vermi 
ye başladılar. 

Gölün iki sahili üzerinde ku. 
rulmuş olan lbu nntürist kampla· 
n o kadar büyük rağbet görmü , 
çıplaklıklar diyarı o kadar kala
balık olmU§tu ki Teodor Zuifeld 
bu müşkül vaziyet karşısında. bir 
cıplaklar sendikası, bir deri trös 
til kurmıya ve bUtUn bunlann 
riya~tini Jizelc vermiye mecbur 
olmuştu, 

(Devamı var) 
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- •·Haydi ordan şarlat.an! Sana lord oonaplannm 
saat l 2 <lcıı evvel ACldiğini söylemedim mi? Hn.nımefendi· 
nin odasına girip kapıyı kilitlediğini gözlerimle gördilm. 
ı\layına devam etmek istiyorsan. bir dakika bekle, imdı 
gösteririm sana,'' 

Tam bu esnada kapı açıldı. elleri sopnlı bir sUrU biz. 
met(}i dışardaki ka1abahğın üzerine atıldılar. Hiddetle: 

- ' (<.,.örelim şunu, diye bağırıyorlnrdı. Zaptiye mü
cfürii olduğunu söyliyen şu herif nenle? Nerde o sarhoş 
herif, muzip hcrü .... " 

Bunun üzerine karanlığın içinde bir gürilltüdür kop· 
tu. Kim&.? onun nc:-de olduğunu bilmiyordu, Zaptiye mü. 
dürü, saf Senor Juan Lopez ve Tomy bu gürültüden kendi 
hi~lerine dilşeni elmıya başladılar. Zaptiye mildüıiinün 
değirmen suyuna düşmesini hesaba katmazsak, bu, mace
ranın ikinci ıslanma faslıydı Kargaşalıktan kendini sıyı 
ran Mistress Frac:kita hayatınd:ı ilk defa olarak acı acı 
ağlıyordu: 

- '·Lukas Lukas! diye feryat ediyordu. Benden na. 
sıl 3üphe edebilir.sin! Başka bir kadını nas·l kollarına ala
bilirsin, arlık bu felakete karşı hiç bir §Üa çar~si yok 
tur," 

XXIX 

POST NUBlLA Dl ANA 

Bu şamata arasından, sakin ve aza.metti bir ~ tatlı 
bir eda ile: 

- "Nedir bu ırUrültü!" diye 'seslendi. 
Herkes başını kaldırdı, Evin balkonundan~ doğ 

nı hakan siyahlar ~iymiş bir kadın görduter. Hizmetç.ilar. 
- ''Herumef endi hazretleri!" diyerek durdular ve 

bu beferl davullan tokma.klamaktan ~. 
Don Eugeniv: 
- "Karmı!" diyebil.di, 
Hanımcfendı: 
- "Bırakın ic:eri girsinler. Zaptiye müdürü l<ab • 
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Lik maçlarına dün başlandı 
Beşiktaş , Fenerbahçe, Galatasaray rakiplerini mağlOp etti ; 
Vefa- istanbulspor, Beykoz -Süleymanıve berabere kaldılar 

llMl - 42 yılı İstruıbul llk maçla_ 
rma dün Fenerbahçe V<' Şeret stadla· 
rmd& ba§tanmı~tır. Sezo:ı bidayeti ol· 
dutu lçln oyuncuların antrener bir 
va&tyette olmaması yllzürden maçlar 
çolıt :ıı:evkalz olmu1 v~ normal neticeler 
almmıftır. GUnUn de~kodu mevzuu 
oJ&ıı ve lkl ayda.nbcri sürüp giden 
Fwnerbahçe ;QQbllndekı anJaşamatna7.
lık !utbolculann sporunenlik goste_ 
rerek dl.in takımıarma tekrar iltihak 
etmeleri ile .ıihayct bulmuştur. Bu 
aue anl&§amamazıre-ınu zahiren dahi 
olsa hallolunmuş görünmesinden spo· 
rumuz bakımından bUyHI< bir sevinç 
duymaktayız. DünkU ma~lan sırasile 
bildiriyoruz: 

Şeref Stadında: 

lKtNCt DEVRE: 

Kilis gümrük muhafaza taburu satıl1 ~ 
Erzakın Ctııst 

Un 
Arpa 
Odun 
Et 
K. ot 
PiriDQ 
Sabun 
z. yağ 
Saman 
K. Uzllm 
K. fasulye 
Kınk mercimek 
Nohut 
BörUl~ 

Gaz yağı 
Zeytin taneı\ 
Kuru soğaJ> 
Peynir 
Patates 
Sadeyağ 

komisyonu başkanlığından ~ 
Enakm Mahammen HQ'ftkkat astı· -

! 

HUutan bedell temlnatı ; ,.,.. 
kilo Ura Kr, Ltn Kr. T&rlhJ ~ ....... , 

89000 17300 .;a11.:ııb' -18!5 l.10,9U 

96000 
670000 

25000 
78000 
3000 
2400 
2000 

83000 
4000 
2000 
1500 
3000 
2000 
2400 
1000 
5000 
1300 
5000 
2000 

10560 
13400 
10000 

4680 
1260 
1560 
1200 
2075 
800 
500 
250 
450 
300 
600 
450 
250 
8-15 
750 

3000 

7112 
7f'3 
13Cı 

351 
9-' 

10" 
9-'l 
u~ 

9<. 
11 
16 
~ 

~= 
4~ 
1h ... 
)$> 

6,1 

Ut> 
2r · ... , 

.. 
75 .. .. 

4.10.9(1 

30 " .. .. 
6215 

7.10.9U 

50 .. 
0\7/IJ .. 
715 .. 
50 .. 

10.10.941 
73 .. 
75/IS 

" 1113 .. 
215 .. .. 

,, 
,, 

.. 

... 

.. .. 

.. 

.. .. .. .. 

, 

' 
' 
' 

, 
, , 

. ~· 
• .. 1ıı:~ılf· 

l(JT•"' 
A _ Tabu.- !htlvacı tçln yukarda yazılı 20 kalen. erz.ı.k, \·em ve yak•CAk eksııtme)'e ,."pıl 

B - Şartr.unel .. r ıwmlsyondadır. G<SrUıe ve alınr.bllır. l'~l:ılltrneler t.a bur karargbmd& ' ıcıılll 
c - Açık eks'ltmc't• -..ı muvakkat teminat mak'• ıZWlu ve T!caret Oduı vemkalarlD

1 _Dl 

te 

Süleymaniyc - Beykoz 
Şerc! Stadında gılnflr ilk birinci 

küme maçı Beykoz Ue Süleyman.iye 
arasında yapıldı. KuvveUer!n mll.savt 
olması yllzUnden ço sıkı geçen mll· 
aa.bekanın ilk devresin Beykozlular 
1-0 galip b!Urmi;lerdlr. İkinci dev. 
re kar§ılıklr akınlar araı.ında geçmiş 
w SWeymanlycnln lk' golllne bir gol 
iM mukabele eden :&ykozlular maç· 
taa 2-2 beraberlikle aynlmt§lardtr. 

Bu devre oyun tamam!yle san·ld. 
clvertlllerln hOJdmlyctl aıtmda geçtL 
Ve sıraslyle Eaat, .A.yJin ve Ali Rıza· 
nın ayağından birer uy. daha kaza. 
can Fenerlil"r mtLsabakayı 4-0 galip 
bltlrdller. 

garantilemek, Ve!llılar da beraberli· 
ğl temin etmek içir bllıUn enerjiler:. 
ol sartedlyorlar, fakat netice alamı 
yorlardt. Devre aonlannr. doğru garip 
bir penaltı Vefalıları bı>raberllğe u· 
!aştırdı ve birinci devre bu ııekild• 
1-1 beraberlikle netlceltr.dJ. 

getirecektir . ps1J ~· ,, 
D - Kapa~t zarf1' eksiltmeler için yukardakl ve .~kalar111ı tekil! mektuplarını havi it& 11r "I ~~ tı • ıoıı- 1 

ıne saatinden bir saat e'l"V\:ı ekılkıılz komisyon ba~kan.·gı..,a makbuz muka bilinde vern:.Ş 0 

Beşiktaş - Beyoğluspor 
GOnnn son maçı s.-,lktaıı ile Bey· 

ottwıpor aramıda yapıldı Şazi TeT.
c.ıım h&kemllğl altmda Shh&ya çıkan 
Bellltta§lılar cezalı oyuncularından 

mürum olarak J11 ııekhde dizildiler: 
H ebmet All - OelAI, FenJ - Ala· 

met, Baa:ın, 1.'anl - Memduh, Konal. 
Hakkı, lbrn.b.lm, ŞllkrC. 

Oyuna BC,}iktaJtD Geri :tıncumıartyle 
bafl&ndt. D<ırhal hAkimlyett kuran sl· 
7f.%-"\ıcye.zlilar bcı:lncl d!;klkada Hak· 
Ja va.sıtanlyle btı1nci gollerini yaptı· 
ıa.r. Biraz aonra İbrahim ikinci ve 
devre eonunn doğru tln. yine Hakkı 

UçO.ııcll golleri ı;tkardıla·. lkinct dev. 
re tamamen Beşfkıa, bukmı &ltmda 
ceçU ve bU <le\fnde hakkı Qç, tbra· 
hlm lld !{Ol daha yapt•.kla.rı:ndan Be· 
fiktA§ mevaımın Uk nuı.çm.da 8--0 g1. 

bf !arklı bir g&Jebe elde etmiş oldu. 

F enerbahçe • Altıntuğ 
GQntın en rallhlm maçı l'enerbah· 

oe .. Altmtuğ araamda idi GUnleı

denbcrl devam eden C!edikodul.ar ef· 
klmumumlycde Fener.n çıkaracağı 

takım ve alacağı netice hakkında bir 
merak uyandırmı§'tı. Nihayet Fener. 
bahQenln §U kadro lle .uhada yer al· 
dığmı gördllk: 

Cihat - Faruk, Murad, - Ali Rı· 
r.a, Esat, Ömer - Turiuul, Aydın, 
HelOı, İbrahim, 04-mll. 

Hakem: Sami.. 
Bidayette Altıntuğ gayet gUzel bir 

oyun tutturmuıı. ve s&rı.1Acivertlilerl 
dddl surette ınkıııtırmı~tır. Fakat ni· 
bayet 13 Uncll d:ıkikada Mellhten aı· 
dığı gUzcl bir pasla Cemil takmunm 
birinci golünll yaptı ve dewo bu §e. 

kilde 1-0 Fencrb:ı.hı;e Jf'hlne neUce· 
lendi. 

Galatasaray - T aksim 
UçUncU maçı Gabta'illır..y · Tak8im 

Gençlik klüpıeri yaptıınr. Sarı·kırmı. 
zıbla.r sahaya fU l•aJro ile çıkını§· 

tardı: 

Osman - ıranık, Adnan - Musa, 
tsman, Sa.Um - &rbaro<t, Arif, MU9o 
tala, E'fak, .!Uehmet A il. 

Hakem: Ahmet Aden'. 
Oyun ba§lar ba!'Jlamaı sarı·kırmı· 

ıı:ılılar bariz blr Ustünlll.r kurdular ve 
11 inef dakikada Barb:ıros ilk golll 
tıkardı. Bunu Mustr.fanm yaptığı iki 
gol takip etti ve birinci devre bu ~
kilde S--0 Gaıatasara;: lehine netl· 
celend!. 
tlUNot DEVRE: 

Bu devre r0.1:gı\rla oynayan ııan·kır· 
mrzıltlar bariz bh' h!Utlmlyet kumral< 
rahat blr oyun tutturduiar. Sıraslyle 
Arlt, Eşfak, Mustafıı. ve yine Musta· 
ta.n.m ayagmdan dört gol daha kaza.
nan galatuara.yular müsabakayı 7-0 
gll.lip bltirdller. 

Vel a - lstanbulspor 
Son maıwı hakem Tarık özerengin i· 

lareslııd<ı Vefa • t&taı:ıbulfpor arasında 
yapıldı .Dlyeblllriz ki gtınlln en gU. 
zel ve sUratll mUs:ı.b:ıl ası bu oldu. 
Takımlar salında §U kadrolarla yer 
almt§lardı: 

\.'EPA: MuftbhJt - Va.lıJt, En· 
ver - Süleyman, Eakkt, ~ilkrU -
l"erdJ, Fikret, LOtıi, Nlyazt, Zlihtü. 

1..c;'TA...""l"BULSI'OR: Filrm - Hay
rt. Fanık - Faruk, Ril:ıtU, Celal -
Tank, Süle,>nı:ııı, Mük<-rttnı, Enwr, 
Kadir. 

Oyuna istıuıbul sporlular başladı. 
lar. Vera rnlldataasınc!:ı kesilen bu 
akından aonra rUzgAr dn lehlerine o· 
lan ye§ll•bcyazlılar lstaııbulapor ka. 
lesini sık sı-:C zlyare ediyorlar. Bu ha· 
fit UstUnlUk bir kaç dakika sllrdü ve 
OJUn mlltevazin bir cereyan aldı. 
Devre ortalarına. <!oğrJ soldan bir 
pas &lan Tnnk sıkı bir ~Utıe 1stıuı. 
bulsponın yegll.nc gr-lUnU yaptı. 

Bu gol oywın bUyUl· ıı:r sura t ver· 
di. Şimdi lstanbulsporlu'ar gallbiyeU 
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dilmeleri için emir verdi." dedi. 
Hizmet.çiler yol verdiler. Don Eugeniv ve arkadaşla

n kemerli kapılan geçtiler. Merdivenden çıkmıya baır 
ladtlıır. 

Dünyada hiç bir katil, şimdi kendi evinin merdive. 
ninden çıkan zaptiye müdürü gibi, bu kadar miitehavvil 
bir çehre ve bu kadar mütereddit adımlarla darağacına 
yaklaşmamıştır. 

Kafasındaki asil hodbinliğin meydana çıkardığı şe· 
re.fsizlik düşüncesi, sebep olduğu felaketleri ve içinde bu
lunduğu gülünç vaziyeti kat kat aşmaktaydı. 

Merdiveni tırmanırken: 
- "Ben her şeyden evvel bir Zuniga ve Ponce de 

Leon'um. Vay bunu unutanların haline! Eğer ismimi kir. 
lettiyae vay ksrunm haline!'' diye düşünüyordu. 

xxx 
BUYU'K BİR HANL\IEFENDt 

Hanımefendi kocasını ve onun köylü arkadaşlarım 
büyük salona kabul etti. Yalnıroı. Ve onları ayakta bek· 
Iiyordu. Gözleri kap:ya dikilmi.c;ti. 

Gösterişli bir kadrı:dı. Elun oldukça gençti. Klasik 
heykeltraşlardan zira.de hıristiyan ress:ı.mlarına dah:ı 
uygun ha§in ve sükOnetli bir güzelliği vardı. Zamanın zev
kine uygun bir ihti§am içinde giyinmişti. Kısa v~ dar e. 
tekli yüksek ve kabank kollariyle elbisesi siyah ipekli
dendi. Sarımtırak renkli dantel bir şal muhteşem omuzla
rını örtüyordu. Uzun ve parmaksız eldivenler bir marti 
kadar beyaz olan ko1Jarmı hemen hemen tamamivle örtü. 
yOl'du. Bir elinde Filipin adalarından getirilmiR bliyük bir 
yelpue, ağır bir vekarla sallanıyordu. Dic'fer elinde ancak 
kendi tavn hareketiyle mukayese edil~ilecek bir itina 
ile dnrt ucu mütenazır ·bir surette aşağı doğru Sl\rkmı§ 
ipl:r bJ.ı mendil tutuyordu. Bu güzel kadın, kendini seyre
dM •ic~ .korial ve b.üroıet ilham ediyordu. Çünkü onun 

tinde de komlsyOD•.I& hszır bulun:natarı illn Olunur. 

lKtNCt DE\"RE: 
Bu devre rüzgAr Jebl,.r.ne olan tr. 

tanbulsporluıar ellerine bir çok fır 

satıar geçirdilerse d4' 1.atıtade edeme· 
diler. Vefalılar da aras;ra eld<' ettik. 
leri fırsatları heba ettiler ve musaba 
ka da bu ~kilde 1-1 beraberlikle 
bitti. 

ikinci küme maçları 
İkinci kUme ilk maçi:ırma da dün 

Şeref ve Kadıköy s':.lrtıannda b~· 

landı. 

Şcre! stadında llk karvıla!'Jmayı 

Eyllp · Haliç takınılan yaptılar ve 
müsabaka 2-0 E.) Upllllerin galebesi· 
le bitti. 

İklncı mtl.lsbakada da Kurtuıuıı Ga. 
lata gençleri 2-1 mağllıp etti. 
Kadıköy stadında Ar~ <!olu · Deın.lr

spor mllsai>aka.lmı Anadolular 2-1 
kazandılar. 

Kürek mukavemet 
şampiyonluğu 

Su.sporları Ajanlığı taı atmdan ter 
tip edilen ve mevılmir son suıporlan 
mUsl\bakaaı olan İstanbul kU.rek mu.. 
kıı,vcmot gamplyonluğu dün Jkoyko.z 
ile Moda arasında yapılmıııtır. 

H deniZ miU ilzetinjP. yapılan bU 
mllaabakaya Galatas:ırr.y, Beykoz, 
Fenerbahçe ve Anadolu klüpleri i;~· 
rllk etmtııtır. · 

, •.•.•.....•...•......... , 

Kanije 
Muhasarası 

Yazan: 
Namık Kemal 
~ttreıı ve bukıam..ı 

ııaa.zırlayao 

Hakkı Tank Us 
ru.rk kahramanl.rğmm bir destanı 
olan bil eaerl blltUn ~çllk ve tıer 

vatandaf okum:ılıdır. 

Fiyatı: 30 kuru• 
SATIŞ Yf.:ld : 

VAKiT KUTUI>JIANES1 

NOT: Vakıt'm kuponlarını top_ 
ıayan cıal.mt V AKrI okuyucuıa.. 
rma bu eser yllzde :>O tenzilAtla ; 

1
15 kuruşa verilmektedir. Taıını ~ 
dalml .:-kuyucula.n mektupla 15' 
kuru§IUk posta pulı. gönderirler t 

~:.::~::: :::::J~l:· •••••• ~ 

GOZ MU fEHA.SSISI 
Kemal Tarkan 

Pazaraan cı&§l<A. oer &1lJı 
OOU:O.EN HOPll"RA 

Taksım. KameY Palas 
1 nci kat 

~lf'fon : t o:u :s 

İLE SABAH, öGLE 
Ser ,....-.. 10nra rinde nÇ defa anao_..

di•luinlıi fartalayuuz. 
anı ıssa 2 (3 

İnhisarlar U. 
OİNSt 

Şige fırçası 

Hllblon 
LAatik banda iki katlı 
39x80 eb'adtnda 1. S. F 300 

Mıktan 

3600 .. .. 
Kauçuk ~aa 2600ıt610~ mJm 10 ,. " 
Progres bant'aaı ll 7~700x2 5 " • 
Rekor bandası 1200x~t"2 5 ,. " 
Kauçuk benaa "bUyllk,. ~zll 25 .. ,. ,. ı X 
Kauçuk banda "kUc;Uk, bezsiz 25 ,, '' oaııd,ıJ~ 

l - Şişe fırçalan, bUyllk ve kUçtık boy kavuçuk ~ ~ 
Hüblon şartname mucibince satın aımncaktır. rıığl r,'lf' ' 

2 - Yukarda cins ve mlktan yazılı malzeme pazıı rıde ıJl~ 
terilen usul, gün ve saatlerde Kabala!'Jla Levazım ~ubeSl lıl 
k·Jmlsyonıında yapılacaktır. gısrtlıetil~-' 

3 - Ntımur.cler ve prtname s6zU geçen şutıcoe 

Devlet De niz Yolları 
Müdürlüğü 

- .-

~-
· 22 eylülden 29 eylüle kadar muhtelif ha~ls:3 )ı!Jl~ 
\'apurlann isimler:, kalkış gü n ve saatlerı ~ 

rıhtı mlar trıırıl 

Saat 13 te başla.yan mUsabaka b'· 
dayette Galatasaray B<'ykoz ve Fe· 
oerbahçe kllrekçilcrl nrasında mkı bir 
mücadele halinde geçmı§ ise de gllzel 
bir metod dahilinde kürek çeken Ga· 
latasarayltlar raklplcr!nı Anadoluhi. 
sar önlerinde atlamı.şlardır. Neticede 
Galataaııray yeni rekor yap~rak blr 
saat 10 dakika 16 saniyede Modıı.ya 
birincilikle ~etmiştir. F~nerbahçc 50 
metre ara ile ikinci, Be~·koz UçllncU 
olınuştur. Milsabakadsn sonra muka· 
vemet pmplyonluğunıı k~zanan Ga· 
latasaraylılara ajanJık tarafından bU. 
yük bir kupa ve dlt''r dere~ alanla· 
ra flAmalar verilmlştlr Bu suretle 
941 yılı ts~anbul Susporlnrı mUsaba· 
kaları nihayet bulmustur. 

SAHIBl : ASIM US 

Basıldığı yer : V AKIT Matbaası 

Umumi neşriyatı idare eden 

Refik Ahme~ S61.'CıH:il 

KARADEEllitZ TTA.Tl'DıiA 

1 B ,U nIN HATl'INA 

Pazartesi 17 de aııtıı.tl tl~ı ' 
de (Karaden!Z) }.!Jş.Cf. 
Cumıı.rtes! ıs de ( 
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tavrında biraz kraliçelik ve çok miktarda rahibelik var· 
dı Giinün bu sııatinde elbisesindeki bu titiz itina, tavrı. 
mn ağırlığı, salonun fevkalade bir surette aydınlatılm·~ 
olması, hanımeefndir.in bu ~ahneyP dramatik bir ihtişam, 
kocasının kaba ve adi 'karakterli macer asiyle tez:ıd teşkil 
eden bir seremoni manzarası vermek için emek sarfettiği 
hissediliyoı-du. 

Nihayet bu hanımefendinin ismi Dona Mercedes 
Carrillo de Albornoz Y Espiojode Los :\fanderos idi. Bu· 
nu da işaret edelim, meşhur Cnkistadors'un ahfadından 
yani torununun. torununun torunu, velhasıl yirminci to· 
runuydu. Ailesi. onu lüı..um , uz sebepler yüziinden bu ih. 
tiyar, zengin zaptiye müdürüyle evlenmiye ikna etmişler
di, Bu tel.lifi kabul etmediği takdirde bir rahibe yapıla· 
cak oln o, tabii meyli de kendini manast·ra doğru çek. 
tiği için bu elim feöakirl·ğa razı olmuştu. Bu meseleler 
olurken, o, bu lrfadridli neşeli. ihtiyar köpeğe iki çocuk 
doğurmuş vaziyetteydi. Kulaktan kulağa söylendiğine gö· 
re ı;i.!"'di hir tnnesi de yoldaymış. 

O halde haydi, tekrar hikayemize dönelim ... 

X}LXI 

MUKABELENi N ACILARI 

Kar1:.:ının huzuruna cıkarken zaptire müdürü: 
- "Mcrcedes! dedi. Her şeyden evvel bana fiunu söy· 

lr:r misin ... .'' 
Hanımefendi hazretleri: 
- ''Oooh! Değırmenci Lukas, di}•e sözünü kesti. De. 

ğirmende bir şey mi oldu?'' 
Zaptive müdürü asabiyet ten vahşil~miş bir halde: 
- "Madam, alay edilecek halde değilim, dedi. Hak· 

kımda izahat vermiye gjrişmeden evvel şerefimin ne ha.i
de olduı?lınu öğrenmeliyim." 

- .. Bu beni alakadar eden bir meeele değildir. Şere .. 
finizi bana mı emanet edip gitt.iniz ... " 

tz:\ttr H A'ITJNA 

l\IUD.UU:"A UATTl.ı.~A 

... 

KARA Bt~ \ RA rTIN A 

tMRoz HATl'INA 

AYVALIK HAT U NA 

tzM1R stn?Nct snR1 

tZ.1\fİR tL~VE St7RAT 

tZMlR tK.tNCI SURAT 

rıhtımından. t.a-ı•-_Aııd' 
( b'an 8 ıııre ınet"'" " 

• ı<tır· ..4.fl' 
posta yapııaCJı. oSış ır ) 1 
&'ldecek otan bU p cSııtJf· ,l' 
Akçakocaya uğtfYl' pttf;_ 
Sah S de (Mersı.n>~ııı~ fi 
IBartın) Topıuıne J1lllrt~~~ 

\"C eli )fll'
Salı, per§ernbe 

8 
de ( , 

nakkale). pıızar uııııııdşı 
talar Galata rıh rııbC "' <'ıtl .J: 
(NOT: saıı, perş\şr• iJ.~ ı~"'., 
gUnleri esas post~1ııd'; ıı•.~ 
10 da Galata rıb ı&Cııl< ~.O 
rcr vapur kaldl~ud•ıı'"t!" 
purlar aynı r,nıı · 1~j'(llf ~ 
ts tan bu la dön .. ce 1< bııl" I'' .) 
Mudanyadan tstııP "('? J 

\"ardır.) rŞBl1ll)f ııı4'; 
Pazartesl snlı. ÇS r•ll~ 1J 
(Mnrıık:ı.z). Qala~Jl1ıı.rt Jl.o 

b3 ve c ~f!l;SJ ca c:arşam Jıt!w- tl' 
ya). Tophane l'I c<t~ I 

d" • 
Salı ve cuma 19 tı~ 
nhtımm·lan. tJ11l· -roP {1 
Pazar 9 da <139 r 

mmdan. ,01ttr.~tı / 
Çnrıambıı 12 de sirııeel ı•t# 
12 de (Saadet). ) V' 

ıısılt • A 
Pa.'!'lr 16 da (İ ti fi' 

mmdan. sıı>· G'~ J 
Salı 13 te (Ttl"b 'I 

....,). 
dan. ~,_., .. , ~ 
Pe!"Şembe 13 te ( • ti" 
tr~mdan. _,.,,;- j 

NOT: \ 'apor ecfı>rlert b11kkmda her ınrm maıoınat 0~~,r 
maralan yazılı ~~l«>rlmlıck-n öl'renUebUlr. ,.ııı•' 

GALATA BAŞ ACEN'J'E!,LtGI Galata rıhtımı, JJ~tıf'd~ 1~,~ 
mıldtlrlllğtl blllaSl t••" f 

SlRKECl ŞUBE AOENT.&LlOt 

ııırıı 
Galata rıhtımı. -d• 

81t ..... 
relııılğl binası asloı:ı"'_ .ııd 
Sirkeci. Yoıcu ~tr'"" 


