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Cemal Banlakçı'nın bir ka\I ma· 
kale surecek bu çok merakh ya. 
zılarından birincisini bugün ikinci 
sayfamızda bulacaksınız. . 

Bir Türk 
genciyle 
ınülakat 

'ltaeera 
~llcUıı dan kaçan bir millet, 
tltı111ı e karşı maceraya gi· •t rı:nı onliyecck kuvnte 
'•r.,, r belametinc sahip o· 

~ 
'ıan: Ahnıet Eınin YALMAN 

o~ aıtı, on yedi yaslarında bir 
~~. 13eıır.: ••• Zeki mi zeki, ateş mi 
q~ b abası anı attı · Elinden ga· 
~ d:alı:rnaznııu. l\Iemleket işle· 
.""l'illtJ' cıhan davalarına da çok 
~ 

0 
"arrnış. Günün birinde ga· 

!!ıı fiJı:~sı ve doğru, haklı bul· 
:'lll.a.tı rlerı kalemlle herkese du 
lteııdisı aklına koymuş. 
' 8' ne sordum: 

1at/1 
hangi tarafın kazanma· 

!! >'0 rsun? 
..... lltın ta f 

Milli Şefimiz i n 
Bursalllara hıta bı 

T abiatin, tarihin bu kadar zengin ve güzel 
olduğu bir yerde her vatandaş tarihte sevilen 
her şeyin Örneğini vermeğe mecburdur 
İstanbul, 7 ( A.A.) - RelsicUmhur 

İsmet İnönü dün ak:şam Bursa.dan 
şc'hrımize teşrıf ftmyurmuşlarclır. 

* Bursa, 7 (A.A.;) - Rcislcilmhur 

Mill i Şef 
şehrimizi 

şereflendirdi 

sUsleme sanaUarında vatanın her 
köşesıne örnek olmalıdırlar. Güzel sa. 
nat, güzel sevgisi deyip geçmeyinız. 

Bır millctın tcrıbiyesınde, sevgisinde, 
yükselmesinde C."l maddi alanlarda 
çok kudret g&ıtermek iç n güzel sa
nat sevgisi yllksek olmalıdır. Bu ka· 
dar tstıdaUı Buran, bu güzel sanat 

~ llıtiın ra ın ... 
~ ıııı taraf hangisidir? lngil. 
'~e A.lınanya mı? 

Lenin grad mUdafaasına lşlirak eden Ru shlllerl 

ismet lnönU Oüm'.huriyt Halk partisi 
tarafından Belediyede şereflerine ve
rilen ziyafette Bursalılara aşağıdaki 
hitabede bulunmuşlardır: 
Bursalılar, sevglll vatandaşlarım, 
İki gündenbcri aranızdayım. Beni 

sevgi Ue ka.'bul ettiniz. Size çok mU· 
t e11ekkirim, aranızda bahtiyar bir za. 
man geçiriyorum. 

çok iyi anlamalısınız. Bursa, memle- ' istidadında, biltUn memlekete medc· 
ketin Jıer 7..amıı.nki hayatı için güzel niyet ve kudret taşımalıdır. 

~ ~· ~e de o ..• Bizim taraf, 
iti, d .rkıyc tarafıdır. Biz iste· 
\>ıı!tjt un~adan harp barbarlığı 

a~ l'at lçın kalksın, Herkes hak 
"( dılt 1 0 1sun, kimsenin malına 

'1ıçt~esfn. Göz diken olursa, 
1ltı eQ nur::_ yakalanıp adalete 
~e Udıgf gibi muamele gör
~e Cezasını çeksin. İnsanların 
it ~kası; biribirile iyi ge· 
ltrı~n, el birliğile çalışmak 
~k sanatı, hakkı, saadeti 

~llı lst itin sarledilsin. Bunla· 
Iı'ıılt erse bız onunla berabc· 

· liııat ben şundan korkuyo· 
~ ıu l"ı> nefretler doğuruyor. 
ti tıı~etUlcr bile son dakikada 

10,000 den 
fazla Alman 

ö!dürüldü 

Çok malzeme 
tahrip edildi 

Leningrad şiddetle 
müdafaa ediHyor 

,~it . Ucunu elden kaçıracak. 
'~ içinde kalacak. Dün· 
ıtı~:e doğru gittiğini bilme· 

a Ule dol;ru surüklenip gi· 
td~ı l<!crubelerden hiç isti· 

~it l!ttııyecck, bostanda do· .Mask.ova, 7 (A.A.) - Rcutcr: 
' ~~ beyı;:ir gibi, ayni yer. Bugiln öğle üzeri neşredilen Sov· 
1f rıo rar geçilecek ve ayni yet tebliğinde Sovyct kıtalarının 
~11 ~talara yeniden varıla· diln gece butün cephe boyunda 
. İt hllkenio önüne geçmek çarpışmağa devam ettikleri bildı· 
eıı ~ bilim taraf bunu iş rilmcktedir. 
er' aran ıhla yolunu 'kay- Bu tebliğe flAve olarak Sovyet 

~ı~1t YOi göstermeli.. t hava kuvvetlerinin cephenin ce-
l'()~ insanlık hesabına böy· nubu garbi mıntakasında dtışma· 

~°""1 °Ynayacağımıza neden na ağır zayiat vcrdirmiye devam 
ll 3'a n? Bu fcdakArlığı biz 1 ettikleri bildirilmektedir. Bir sU· 

~~it ııa~lırn, harbin sonunda vad bölüğü 15 kilometre uzunlu
i\ı &uı:•ınet olaeak .•. DünyiıY.a ğunda, motörlü vcsaittcn mürek· 
aııarı ~olunu gostermeyl ve kep bir kafile görerek bir tank ve 

ıı.... n ön" ~· b. . 
'~it Yer unc gcçmeliı !_r ıs 60 kamyon tahrip etmiş, 600 den 'it Ve de karanlıklara bız de fazla zabit ve nefer öldürmilştilr. 
~ dah ganimetlerden pay a· Çeteci müfrezeler bu tankla 
lfahra ~Arlı ol"?ez mı? beraber 15 kamyon tahrip, 3 kam.1 
'.t •ahıb rnaz. Bız geniş geniş yon, 6 otomobil ve altı petrol kam 
~ ha i ~ oln:ıayı ve ana yur· yonu i~tinam etmişlerdir. 
b..~··r cınct h""kü . . li 
~n e u m surmeyı 1 Moskova, 7 CA.A.) - Sovyct 
O ~ g~irdik. Tecriibe fena gece tebliginin ilavesi· DUn biltiin 

ıı. lllan1a d et k Öl" · lıa "< be r 8 zayı 1 • u· cephe boyunca 10 bınden fazla Al· 

d r ~ t kl~niyordu. Türlü tür· : man zabit ve askeri imha edilmiş· 
eh1ı1ı: l 1 ··stil ı lllıı ti e e~ yo u~~z u • tir. Bundan başka Rurlar, muhte-

lı "~ • dahıldc bulun kuv· lif rapta 100 den :fazla top, 364 
D ~ay[ş L.• •• il Ü " 
"tç1'tınc1ı: . ·~ın ve gun g • mitralyöz. yuvası, mlıhlm miktar· 
ltlıl'o ıçın sarfetmek lfı· da torpil endaht eden bataryalar, 

ı,!·dtl'll;du. liiçbir istikamette köprü vazifesi görmek ilzere dü.s· 
~n at Yorduk. Safraları üze· man tarafından kullanılan 18 gc. 

bt~ bıp tnilli mLak hududu mi 940 otomobil 180 tank ve zırh 
~ ize k 1 k ' . l'urd n ınca ve uvve· 1ı otomobil tahrip etmişlerdir. 
l'e ba uınuıun lyillği için sar- • d h b" 
ırarı şıayınca neler yapma· Lenıngr a a r ı 

i Çlen b 
~Qdar orç para almadan. 

~ ~. •tt aa ihtiyaçlarımızı kar-
lılt 'ien/Şleri yaptık. Sanayi 
l~tir bir devlet merkezi vü 
l'1.ı.r1t er~. liariçtcn yüz bin· 
d ~. 'f!etırcrck ana yurda yer 
~er anı Yeni mektepler, has 
)e ba ~lılı:. Madenlerimizi iş· 

ş ~ <ldık. Bu henuz baş· 
~lı.ı t 'trıdıye kadar vaktimi· 

le b Cllı:ik ve hazırlıkla geç· 
~· ttnd t \>cınid an sonra neler yapa· 

l!tıa t en maceralara atılıp 
~ 1 l{l;;rubeıeri tekrar etme· 
''ı;ı . 
bı ıı1t1ı b 
~~ lıt aşında Türk, har!ç· 

._4 llıtıır:~lrnak istenilen yem· 
~ ıı1t1ı bu guzel yoldan ay. 

bıl na getirir, 
~llrş1 b macera mikrobu-

~ 1~ u kadar iyi aşılı 01. 
1 ı ın bu nevi hastalıkla· 
b ı 0:ı1 t<'davi etmeyi hat:. 

,r.ıı:ıUğu '·~endi yolumuz bol 
oı ıçın karanlıkta kıi· 

1 a~ö terebıliriz. 
ıı ~~ bizde de senin bah· 
br r 11~ da 'I'urk taraftarı o!· 

~ e>nıl'll n Ve falan tarafın da. 
aıara lY<'nlc-r, birıbirlcrllc 
~ ıta atılanlar. uzatılan 

il eler 1~~ar görUhıyor. Bun· 
r 

ı il\ 'l'I! 
ı: ll<f <'kctt(. herkes tam 
r {I Oln 

ı 1 4' rnaz. Hastalar da 
rcı t F' btınlar da zavallı 

.4ı r diitt &kat btivük şehirler· 
11 d lintu halini geçmez· 
'r n günü b . . d rfo n ırın e zaa. 

~1 11> dolaşıp avlanır. 
r " "lirette maceradan 

illa ile~ k 
l'a ~I endlne karşı da 

rı ilmeslnin önüne 

Moskova, 7 (A.A.) - Cumartesi 
günü akşamı Moskovn resmi lstih· 
barat ajansı tarafından ne~redllen 
bir tebliğe göre, Leningrad kapı· 
Iarıncıa vukun gelen çok şiddetli 
muharebelerde, son Uç gün uırfın· 
da Sovyet kıtaatı tarnfından kaza· 
nılnn muvatrakıyetlerin General 
Bandarev'in kumandası altındaki 
kuvvetler tarafından <'id<' edilmiş 
olduğunun söylenebıleccğini bil· 
dirmektedir. 

Bu ajans şöyle diyor: 
Bu kıtaat çok iyi iş görmektedir. 

Bu kıtalar, A l manlım istasyon ile 
1 

şehir artısındaki bütün mevzllerln· 
den çıknrmı !ardır. General Bım· 
darcv'in kll\•vetleri, nehri suları al 
çnk ohın noktalarından yüri.\yl'rck 

<Devımıı: Sa. 3, Sii. 3 te) -

geçecek kuvvete ve fikir seldme· 
tine sahip olur. 

- Sen bu kadar sulh taraftarı 
gorünüyorsun. Ya maceradan kaç· 
mamıza rağmen bize tecavüz eder· 
lcrse? .. 

- O zaman askerlik yaşını bek· 
lemeden gönulhi dıye en evvel ben 
cepheye ko:ıarım. Bunu duşunerek 
askerlik derslerine çok çalıştım. 

Vazıfeml gormiye tamamlle hazı· 
nm. Çünkü istiklfı.lsiz bir mem· 
lekelte ya<=ayamam, havasız kal· 
mış gibi boğulurum. 

Bu berrak görüşlü gencin fCtJ. 
harla elini sıktım ve böyle zinde 
fikirleri yayacak ideal S3hibl genç 
ler için gazetecilik meydanında 

çok boş yer olduğunu kendisine 
temin eltim. 

Ahmet Emin YALMAN 

HARP VAZİYETİ 

Leningrad muharebesi 
Leningrad etrafında muharebe 

müdafaa hatları içine intikal etti. 
1 Yazan: i hsan B ORAN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Gl. Dentz 
Amiral Darlan'a 

muavin mi oluyor? 
Vioh, 7 (A.A ) - Geçenlerde İngi

lizler tarafından se~ bırakılan 

Suriyedeki Fransız kıtaınnnın ku· 
mandam General Hcnri Dcntz'ın yn· 
rm Mareilyayn gelmesi 1ıeklenmekte· 
ilir. 

lyl ha.'ber ma.hfellerdc Generıı.1, A· 
mira! Darlanın yanında yüksek lbl: 
me~ie geUıileceğt söylenmcktccllr. 

• •• 

Polonya 
Fransız altınfanna 
haciz koyduruyor 

Nevyork, 7 (A.A) - Polonya Mer. 
kez bankası Nevyork Ali m ahkeme· 
sı.ndcn cFederal Resen·e Bank Of 
Ncvyork> dakl Fransız: ıııtınıarırun 

hnc.zl için 'bir karar almıştır. 
Polonyalıl&r, Polonyalılara ait 

64.051.000 altın doları Fransızların 

Almanlara tcsllm ettiklerini ileri sUr. 
mUşlerdir. 

Uzüm piyasası 
lzmirde bugün açı ıyor 

t zmlr, (Hu usi Muhabirimizden)-• haflllndo memnuniyet uyandımuştır. 
Yann (bugün) bllbah saat 11 de lz- Bu ~yede UzUm \e incir fiyatları 

Sl.zi neşeli ve kuvvetli buldum. Bu· 
nunla çok iftihar ediyorwn. Buradan 
ayrıldıktan sonra vatanın diğer kö
şelerine gittiğim va.kit sizi neşeli ve 
her fedak!rlığa hazır gördUğümU an. 
lata.cağını. 

Bursalıl&r, sizin, memlekette husu· 
sı vaZi!elerlniz vardır. Bu vazifeyi 

B. Ruzvelt'i n 
annesi dün 
vefat etti 

Amerika Cumhur 
reisinin mühim 

nutkunu tehir edip 
etmiyeceği belli 

değil 

her şeyin örneği olarak tanınmalıdır Bursalılar, azız vatandaşlarım, ge-
Tabiatın, tarihin bu kadar zengin ce yansı burda, Bursanın her tara

ve güzel olduğu bir yerde her vatan- fında lbenl dinllyorsunuz. Bu benim ı· 

daş tarihte sevilen her şeyin örneğini, çin bır zevktir. Bana karşı gösterdl
anlayışını vermcğe mecburdur. ğinız sevgiye tekrar teşekldir ederim. 

Bura.da, mektep çocuklarım ve er· Size sevgilcrlınl ve sel!mlarmu bil· 
kele çocuklarımızı da gördUm. Resim. dırirlm. 
de, elişlermde, tabiata a it her işte ba. Yaşasın Bursalılar, yaşasın azız 

balarının, analarının, kanlannda de- Bursa. 
vamlı izler ~ıdıklnrını gösteriyorlar. Milli Şe!m bu hitabeleri caddeleri 
Bu kadar istidatlı vatanda.,"llar güzel dolduran on binlerce vatandaş tara
sanatta, resimde heykelde, musildde, 1 (Delamı a. S, Sii. 5 de) §§ 

ira n 
Almanları teslimde 

tereddüt ediyor 
Londra, 7 (A.A .) - Zannedildi· 

llne &öre, İranda kalan Almanlar 
meselesi İran, • İngiltere ve Rusya 
hük(lınetleri arasında henüz halle· 
dllmemlş olan mesclelerden biri
ni teşkil etmektedir. Söylendiğine 
göre, han, Almanların b ilAhare a· 
lacatı m u'kabeJe bilmisil tedbirle· 
r inde n çekinerek Almanları teslim 
etmekte mütereddit bulunmakta· 
dır. Almanların yüksek mevkide 
bulunan bir çok İranlılarla iyi 
münasebetler idame etmekte bu. 
lunmaları İranın tereddüdünü ar· 
tırmaktadır. 

Orta Şark'ta 
sağlam cephe 
kurulmuş 

r i n g il t e r e ile " 
t;caretimiz 

fngilizlerle isken
derun rıhtım ının 

inşası müzakere 
ediliyor 

Loudra, '7 (A.A..) - Beuıer 
bUdlnyor: 

Son haftalar ZNfm da 'rllrkfye 
ile Bu,ytık B rltanya arasında ya
pılan ticari muamdeler, iki RlflD 

lcket beynindeki ticari münase
batın ehemmı~etını göstermekte
dir. 

Son haftalar zarfında, İngilte
re, Tilrklyeye, cem'an ı.600.000 ln 
gUiz liralık 01al göndennı,ıır. 

Bu emtianın lçlnde TUrktyentn 
l talyadan ithal edenıedlğl bin ton 
bakır sülfat.. \ardır. 

t ngllterc, TUrklyeye, kahHı, 

lokomoUf ve tekerlekli Hl!i&it te 
göndennfşttr. Halen cUDi~ 

Klngwn Corporation• Ue Tllr· 
kl~e .. ıunaka!At \'et.Aleti ara-

Greer hld.Jl'le!'linde n ııonra mlihJ.-~lr 

nutuk Irat edeceği 81rada. aıuıesinl 

mir bor asında mum piyasa ı açıla· dUşmiyttek \'e müstahsil mağdur e- • 
<'aktır. İncir plyıu;ıısıl\m çarşamba. dllınlyeccktir. Bu sene lizUın incir 
gliııü açılmasına l<arar '\ Crllmlştlr. mutısum diğer 5enelere nlsbetle Jyl-

Londra, 7 CA.A.) - İngiliz stra· 
tejisinin Ortaşarkta Hitlerizme 
karaı sağlam bir cephe teşkil et· 

mlş olduğu mütali'ıası serdedilmek 

ledir. 

sında, Büyük Brltanyadan gön· 
der ilen lokomotiflerin l e mal:te
menln kara~a çıkartılması lı;ia 

kullanılabilecek olan 1t.kenderua 
nhtm11nın inşasına dair müzake· 
Teler cereyan etmektedir. Büyük 
Brltanya tarafından gönderilen 

'l'lcaret VekıileUnln Uzüıtı 'o incir dlr. J•lyn.<ıada milhlın nılktıırda 1.<a
tlyatıarını korumak lizerc asgari fi. tışl11r yapılacağı talunln edilmekte. 
yat koynu.ı.., olması lzmlr t icaret ma· dlr. 

kaybeden B. Ruzvelt General Auchilcck0 in önümüzde· 
k i seferde Libya taraflarında vazi. 

(Yazısı 8 üncü sayfamızda) 
yetini muhafaza edebHmek ve ge· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n ~ncki k~ yani ~mail Afri· 
"'\ ' kadan düşmanı tardetmck işine ye 

cnıtta hacminin ııck fazla artmış 

olma ı bu tedbirleri zar uri kıl· 

maktadır. Türk • Alman ticari 

Dün hararetli bir spor günü idi 1 
niden devam cyliyebilmek için kd· 
fi. dercedc kuvvete malik olması 
icap eder. Bu vadide elde edilecek 
muvaffakıyet Almanların Tunus 

mUzakerelerlnln tekrar başlama
sı için, Ankarada Bay Klodl!Mı'e 

lııttmr edildi~ şu ırada, bu ta l· 
sllahn !ışlkAr bir ehemmiyeti '\·ar 

1 

G U .. n u .. n hu"' I a" sa s 1 ve Cczayirl .askeri üsler gibi kul· 
lanmalarına mAnl olmnk olacaktır. 

dır. 

\.----------------~.! 
Şehrimizdeki at, yel .. 
ken, kürek yarışları 

çok heyecanlı oldu 
ğu gibi lzmirdeki at
i eti z m müsabakala
rın da Rıza Maksut 
bir milde yeni Tür 
kiye rekoru yaptı 
Dlln İstanbul dolgun !bir spor gfuıil 

yaşadı. Velie!endide at yarı~ları de
\'am ederken, bugfın için klüplerln· 
den ayrı bir va.zıyette çalışmak mec
buriyetinde kalan sarı IAciverUller 
Beykozda Beykozun b:rinci takımı 

Ue karşılaşarak ı . O galip geldiler. 
Modadaki yelken şampiyonası ni

hayet öulmuş, Adalar arasrndal<i E· 
minönU Halkevinln tertip ettiği kU
rck yarışları da heyecanla takip cd l· 
mlştlr. 

tzmlrde yapılan atlet izm müsaba

kalarında da Rıza Maksut tılr milde 

yeni Türkiye r ekoru tesis etmtşUr. 

R esmimiz dünkü at yarışlarında 

cent ilmen koşusunun galibi ÖZdemlr 
Atmanı en sevdiği lbir atile göet'er-

Müsabakamız 

Sual No. 20 
Meslek intihabında ananız, babanız • kardetjlerinlı. mutlaka para getırl 
c j bir ite glnnenlz için ısrar ediyor. izin 1 c A tronomf gibi bir ilim 
tahsil ederek Türk ilmi !JCrcfinl yükseltınek gibi bir ldeallnlı. var. 
Kendi anusunu yapmadığınız takd inle babanız oep barçlığmıu kese
ceğini , ·e mekteıı masrafru \'crmly coeğinl sö~ len;e ldeallnlzden vazge
çer mhfnlı1 ~ 

NOT: Bu sualin cevabw 8.f2l.tttiak1 kupoo Qzeriııe Juaaca ~ 
ve SO sual tamamlaıımca ~vapl&n adresinlsle bü'llkte guet.U.. ı-. 
derecekalnl.z. 

mek.~r. , .. _. .... ~----------------~--------~--............ • 
1 N':': 1 



----~~~~----~~~~----------------------------·~----~--~VA 7A N~~-------·-------------------------·-------------------~--~------~-
Rus tarihinden birkaç yaprak : 

• A • 
ır pa az n ane ı Veresiye defteri 

c ... Bizler, ihtikara karşı açı
lan mUcndcleyo halk \'e htikfi
met tarafmdao el blrliğlle de-o 
vanı edilmekte olduğunu görü
yor ,.e muhteldrlerln kıvrrmma-ek ehanet· 
lnrı kıırşısmdn doğnısu eo<:uk 

~'Romanoflar kan selleri · çinde mah
volacak, büt ·· n çarlar katledi ecek,, 

glbJ C\hılyoruz. Yalnız, halk ıı 

rasmda bu mlleadeleye ' zJyct
leri icabı iştirak cdcmlyen 'e 
muhtekirlerin karşı ınd:ı. boyun 
bükup titri,> en bazı kimseler 
\ar. Yünl Wz \O blzler gibi ya
kalarıw veresiyeci bakkal ve kn. 
sapların gııddnr ellerine kaptır
mı' olanları kastedll'or \•e bu 

J Yazan : Cemal BARDAKÇI J 

[BütUn diinyanın gözU Rusyada
dır. Bu Rusyanm da gürültüler· 
le, maceralarla, efsanelerle, kelıa

nctlerle dolu bir mazisi ,·ardır. Ar
kadnşrmız Cemal Bardakçı, bu r-ok 

meraklı yazı eri inde Rusyaıun 

he,>ecaıılı nıaLhôinden birkaç yaprak 
~·e,iriyor.J 

1718 senesi temmuzunun ilk gUnle
rtndcn ıbirindc. Mookovaıun yeraltı zln 
danlarından bırmm yağ kandillle yarı 
aydınlatılmış bir höcresindc :fersude 
bir ot minder Uzcrine uzatılmış bir 
l;'cnç can çcldşıyordu. İki tarafına 1ki 
kışı dikilmiş, rWıunun çıktığını gör· 
mek ısttyorlar gıöı, gözlerin~ bu yarı 
o1UnUn üzerinden ayırmıyorlardı. lkl 
uşak da ayak ucuna dız ç01mılişler, 
8Cl acı ağlıyorlardı .• 

.Mııhpus, gözlcrlnı duvara asılmış 

ola.ı isanın resmine dikmişti. Zaman 
zaman dua ed yormuş gibi dudaldarı 
kımıldıyor, fakat ağzından hiç bir 
kelime çıkmryordu. 

Bu sırada lbırden .kapı açıldı. lçeri· 
ye, sıya'h'lar ıçindc uzun boylu bir pıı
paz girdi. 

Ayakta duranlara, Mlfi yaşıyor 

mu, dıye sordu. Bunlardan biri papaı
zı hürmetle sellımlıyarak: 

- Evet, ve yaşıyacagını umuyo-
ruz, dcd. 

Papaz rna'lıpus:ı. yaklaşU: 
- Aleksi, beni tanıyor musun? 
- Per Dorofe, sızı görmek ne bU-

yUk saadet. Buraya gelmenize narul 
mll aade ettiler? 

- Aleksi, za.vallI evlfldım, sana ne 
yaptılar? 

- Hiç bir şey, şimdi hcpsfjiı unut
tum, affettim. Beni takdis ediniz de 
ra'hat.ça öleyim. 

Papaz ayakta bekllyen iki kJ;dye 
donerek sordu: 

- Ona oo yaptınız, görüyorum Kl 
tabıl bır ölümle ölmUyor. Yoksa. •• 

- Başka tUrltl hareket edemezdik. 
Aldığmuz emirlere itaat etmeğe mee. 
burduk. 

- Ona ter.ce mı. yaptınız;? 
- İtaat etmemiz 13.ztmdı. 
- Öyle ise dUny& ve ahrette A1la· 

hın lAneUne uğrayınız. Mademki bu 
caniyane va.zü'enizl ifa ve ikmal etti· 
nız. Şlınd buradan çıkıruz. Bırakınız 
ben do vazifemı yapayım. Bu zaval
lıyı ynradanın huzuruna. çılana.ğa ha_ 
zırlıyayım. Tekrar ediyorum, çıkınız 
buradan. 

yedinci gUnU gecesi Aleksiye yırmı vn.tanda..,lnrı da gazeteniz vasıta 
beş ve bir hafta sonra da on beş kır- 6.lle 01 c3d ıeı e iştirake teş\lk et 
baç vuruldutunu papaza ha'ber verdl· ı mek ~tl~orum. Bizlere, plrbıcl 
ler. d k ~ 65 en, ~eme yabını 200 den, 

- Emin ve rnllsterlh olarak öl, gü· gazı 70 den ve karaman et1ııl 
na.hlann affedildi, unutuldu, doğru ı 715 den veren. kan \e lllklerlmtd 
ceruıete gideceksin. eme eme heııımızı blrer kadide 
Papazın bu 6ÖZlcrini duyan muh· ı çedrenlerf alı1laubrlara ihbara 

ta.zınn yUzUnde huzur ve sUkt:uı eser· d:net ediyorum ••. » 
leri belirdi. Artık ö1dUğllme yanmıyo Bunu bir okuyuenmıız yazıyor 
nım, dtyerek yatbğı yerden kalk- \e kendi gibi lhttkAr mağdnrları-
mak istedi. Fa.kat vUcudUnde kU\'VCt na hitap Ue soruyor: 
kalmamıştı. Tekrar dUştU. Boğazın- _ Ne duruyoruz, lhtlkAnn e.n 
dan bir lurrltı çıktL Ağır ağır göz- sağlam bir \csllmsı olan \e.resi-
lerini yumdu. Her IJCY bitmişti. ye defterleri Uo neden al1kadar-

Papaz, ölUnUn önllnde dlz çökerek lanı ba., \'llmıuyor ,.e ne için bu 
duaya b:ı.şladı: mUcadele30e Jştırakten sakmıyo. 

- Yara'bbl, Aleksi kuluna. rahmet ruz f .. 
v.e mağfiret eyle, onu azizlerin arası- ~ J 
na ko.'bul et. 1 '-1~--•--:ıı:mo------
Papazın bu duasııu işiten Tolstoı ============== 

ile arkadaşı tekrar içeriye girdiler.i 
Cesede yaklaştılar, onu muayene et· 
mek .iStcdiler. Papaz ikisıni de geriye 

ez ar 
- Ona dokunmayınz. Biçareyi 1\1· soygunc iUi: 1 ları 

kcncelerle öldllrdünUz. Daha ne isti· -::..--• 
yorsunuz. Rusyayı fel.Akete sUrükli- ~ I I . b" 
yen bir dinsize hizmet ettiniz. Allah ~ırt an argı 1 mezar 
başka türlU takd:r buyurmamş olsay 1 t d • · · k 
dı Aleksi Petrovlç memleketimizi kur açıp a in iŞ SQ en 
taracaktı. Dlnsız muzaffer oldu. Fa· bir çete yakaland 
kat beni dinleyiniz, bu sözlenml unut ~---· 
mayınız: Allahın lAnetı, bu canı.yane 
v~ vahşiyane ha.rakete Lştirnk etmiş o 
lanfarın üzerinden ayrılmıyacnktır. 

Allah Aleksinin intiknmuu alacak, 
hepinizi, siz~. Çarı v:e a'hfaduu kahre. 
decekt'lr. 

O nasıl oğlunu öldUrdU fSe a'hfadı 

da öylece bldürUlecektlr. Romanoflar 
kan selleri çlnclc mahvolacaktır. BU· 
tün çarlar birbiri ardından katledile· 
ceklerdir .• Ve lba.1ka b r aleksinin Çar 
lık tahtına oturacağı gUn bu taht yı
kılncakbr. Pctresburg, ımparatorluk 
ve hanedan yok olacaktır. Moskova., 
dinslzden ve ailesinden ı.ntıkamını ıtl· 
nuş bulunacaktır. 

Papaz bu sözlerden sonra ölüyü ı;r 
defa dalla takdis eW. Ve ağır adım
laria mahpesten çıktı gitti. 

Mekteplere 
giriş şartları 

Ticaret liseleri 

Zabıta, Eyüpte soygunculuğun en 
Adisini yapan bır çeteyi yakaln· 
mıstır. 

Bu çete, bir milddcttenberi, Eyüp 
mczarlığına getirilmiş olan zen· 
gin olülerin mczarlannı belleyip 
ertesi gun kmınuşlar ve parmağın. 
da yüzük. ağzında altın veya pltı· 
tin dış bulunanların parmaklarını 
ve dişlerini sökmek suretlle altın 
ve plfıtın dişleri ve yüzükleri çal· 
mışlardır. 

Nihayet znbıta, sırtlanlar gibi 
mezarları açıp soyan bu mezar so· 
yucul rı cunnu m but halinde 
yakalamı~tır. 

Ahmet ve Ali adında iki genç, 
Eyüp mezarlığında bir yeni me. 
zarı kazarken yakalanmışlardır. 

Tahkikat csna<;ında Ahmet cena· 
zelcri takip ettiklerini, hangisinde 
fazla Çelenk varsa o gece o meza· 
rı kazdıklarını, zenginler izdivaç 
yiizüklcrlle gömülduklerlnden bu 
yüzükleri ve varsa altın dişlerini 
çaldıklarını söylcmiştır. 

1ki klş.l, papazın bu tehdit.Mr em- Tab>il mUddeli üç yıl olan Tıc:ı
rını ycnno getirmeğe mecbur oldu- ret liseleri Ankara, İstanbul ve li
Iar Dı~rı çıktılar ve kapıyı yavaş- mirdedir. Ticaret liseleri, bankalarda 
ca kıtpadtlar. 1'a!brlka muhasebelerinde, ekonomik 

Mezar soy uncuları yakalandık
lnrı zaman üzerlcrinde 45 adet al· 
tın ve pl tın d şle, 4 alyans bulun· 
muştur. Ayrıca bunlara yataklık 
yapan bir yahudi de yakalanmış· 
tır. 

Bunlardan bir~ Çar Deli Petronun müesseselerde iş alacak orta Uca.ret 
nedimı kont Tolato1 diğeri de yaveri dkuJları ü.stündc tah n görmüş Uca
RumJyançof idi. Papaz ÇarC\i!,;l kolla. ret elemıınlan yetiştirir, ayni za. 
rı anı.sma. aldı. ı manda yüksek ikttsa.t ve ticaret o-

- Aleksi, Aleksi, oğlwn, bu gad· kuluna glnnek lsUyenlerl haZirlar. 
dar haWer sana. nasıl Kıydılar: Me-1 Yatısız ve parasızdır. Bu ltBclerln üç 
rak etme, Allah lbura.da hazır ve na- yıllık !birinci devreleri de vardır ki 
zırdır. Ruhunu teslim hususunda sa· bu kısmılar orta Uca.ret okullanna 
na yardım edecektir. Çok ıııtırap ~e- tcka.bill eder. Bu liselere girebllmek 
ktyor musun? i!,;in ibir orta tıcaret okulund:ın me-

- Hayır, 'her şey geçti. Şimdi mcs_ zun bulunmak ve y.mni yaşından :Caz 
ut ve müsterihim. Önümde cennetin la olmamak lazımdır. Ticaret lısele
açrldığıru, uğrunda. o kadar belA. ve rinln Udncı devre birtnci sınıflcı.rınd:ı. 
musfbetc katlandığım ve nihayet iş· umuml orta okul mezunlarının da 
t.e olmek Uzere bulunduğum Rusyanm kabullerine lmktm vermek Uzere bu 
ya.'bancıdan, mUstevliden kurtularak okullarda lise birlncı sınıfına mUvn
kuvvetlendlğ!,, Allo.hla barıştığını gö_ zi olan ve husust bir müfredat prog-
rüyorum. ramı tatbik eden bir ihzari sınıfı d 

Bu sırada uşaklar, haziranın on vardır. 

Sonra doktora döndü ve sordu: 

Bir amele elini ma
kineye kaptırdı 

Fatıhte Kazlıçe mede demirha· 
ne caddesinde 155 numaralı çelik 
kürck fabrikasında isçi Suat ma. 
kineyc iki elının parmaklarını kap 
tırmı~. Yedikulc Ermeni hasiaha· 
ne ine kaldırılmı tır. 

Otomobil kazası 
Şofdr Zck r.yaya ait 2134 mı· 

maralı taksi, koprüden geçerken 
tramvaydan ani olarak atlıyan on 
ya larındaki hya adındaki çocuğa 
çarparak nltımı almı~ır. İlya sol 
baca ından yaralanmı~ır. 

HE.ltGüN -·BiR Fl 'kRA - Ne zamnn tekrnr geleceksiniz? 
Amerikalı doktor Sultanın yuzüne al..ı· 

İkimiz de yandık 
Bektaşi dedelerlnden biri, bir 

gün pamsa; kalır. Bir 1nrudığtn"' 
dan birkaç kuruş istemek Dlyetlle 
{lamlıcndakl tekkeden çıkar. Bir 
ııhbaba rastlamak hUlya De sağa, 
bOla bakarak tl'!!klidara iner. Çnr-

ka ile baktı: 
- İsterseniz aşağıda yemek yerim v-e bu 

radan uzaklaşmam, dedi. 
- Peki doktor teşekkür ederim. 
- Uyanırsa beni çağırınız. 

Dünkü spor hare etleri 

• 
mır 

en koşusunda Ozde
tman raki /erini geçti 

Hür F enerbahçe i er - ey oz karşilaşmasında 
Sarı acivert i er 1 - O galip geldiler 

At yarışlarımn dokuzuncu haf· 
tası. İdarei hususiyenin tertip ettiği 
iki yarıştan blrinı.:isi dun Veliefen· 
di sahasında yine sekiz, dokuz bin 
kişilik bir seyiı i:i kütlesi önünde 
yapıldı. 

Dört hayvanın koştuğu bu yarış- 1 ıe iki takım halinde dün Beykoz· 
ta Özdemlre Ahmet Atmanın oğ. da karşılaşmışlardır. 
lu Kolej talebesinden Özdemir At· Fenerbahçeliler aralarında bu· 
man, Mimozaya Sedat Evrenos, lunmasına rağmen Melih, Küçilk 
Roi'ya doktor Seferof, Yetişe de Fikret, Boncuk Ömer. Naimden 
Sait Aksun binmişti. mahrum bulunuyorlardı ve takım 

DUnkil y.arıslarda as hayvanla· 
t"ln balunmaması, bu suretle bi· 
rinciyi 'bulmaktaki güçlük. ald· 
kayı arttırnış, bahsi milsterekte. 
ki yarısı tutturmak müşkül bir 
vazlye:e girmişti. 

Yarış, ba:ıtan nihayete k"dar öz. şu şekilde sahaya çıktı: 
demir, Yetiş arasında bir !11ücadc· Cihat • Lebip, Cemal . Nazif, 
le ~alinçlc geçti. Fakat Özdcmir, Zeynel, Aydın • Kadri, İbrahim, 
hakikaten atçı bir babanın o{ilu Ferdad. Naci, Halit. 
olduğunu r;:osterceek şekilde bir 
ko!;u yaparak yarışı kazandı. Hiç 
şüphe yok ki, bu koşuyu Özdcmi· 
re kendisi için mesafenin kısalığı· 

Beykoz takımı daFenerliler kar· 
şısında en kuvvetli bir şekilde yer 
almıştı. Hakem: Eski Galatasaray. 

Yarışlar bastan nihayete kadar 
heyecanla takip edildi. İlk surpri· 
zi üçüncü yarışta Suat Karaosma· 
nın Bombası Pardonu vurmakla 
yapb. Beş yarış içinde üzerinde en 
çok durulan hayvan tabiatilc bun· 
dan üç hafta evvel sıkı bir yarıs· 
ta birincilik alan Pardondu. Fakat 
dün Pardon yarışı Bombaya kap· 
tırdı. Maamaflh yarıştan on daki· 
ka evvel satılması dolayısile Ccn· 
gizin yarıştan çekilmesi de üçlü 
bahsi bir parça müşkül vaziyete 
soktu. 

na rağmen tnktik'i kazandırdı ve lı Muammer. 

Günün en güzel koşusu hiç şiiP· 
he yok ki, son yarış olan Ccntil· 
men koşusu oldu. Bir gün evvel 
yarışlar üzerindeki tahminlerimi
zi yaparken, mesafe kendi mesa· 
fesi olmamasına rnğmen Özdemi· 
rl favori olarak göstermiştik. Ni· 
tekim Özdemir bu yarışı güzel bir 
koşu yaparak kazandı. Atlara ama 
tör biniciler binmiş bulunuyordu. 

Kış geliyor 

bu surc-tlc kafasının bir profesyo. 
nel cokeyden daha çok işled!~ini 
göstermiş oldu. 

İkinci gelen Mimoza'da Sedat 
atın idmansızlığına rağmen fena 
bir koşu yapmadı. 
Yarışlarda alınan teknik netice· 

ler şu oldu: 

Birinci kos_u: Üç :ı-;aşındaki yerli 
yarım kan Ingıliz erkek ve dişi 

taylara mahsus bu koşuya iki hay 
van girdi. HC'vcs birinci, Dclikan 
lı ikinci oldu. Ganyan 125 kuruş 
verdi. 

ikinci yarıs:Üç ya:ıındaki saf kan 
Arap erkek ve di5i taylara mahsus 
ikinci ynrışta Melike birinci, Ku· 
ruş ikinci. Süleyk üçüncü oldu. 

Üçüncü ko u: İki yaşındaki saf 
kan lngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus bu koşuda Bomba birinci, 
Pardon ıkinci, Yavuz üçüncü ol· 
du. İkili b:ıhls 375, çiftede 395 ku 
ru vcrdı. 

Ko··mu""r • • ha"' la"' Dördüncü ko u: Dort ve daha 
iŞi yukarı yaştaki yerli yarım kan 

halledilemedi İngiliz at ve kıs~a~ıa~a ma~u~ b~ 
ı koşuda Poyraz bırıncı, Olga ıkıncı. 

Kış geliyor. Kömür, kalorüersiz Cesur iiçıincü geldi. 
ve sobasız evlerin yegane ısıtıcı , Be inci koşu: Üç ve daha yukarı 
maddesidir. Fiyat murakabe ko· ya~aki yerli saf İngiliz at ve kıs· 
misyonu son gilnlcrde kömürcülc· raklara mahsus son centilmen ko· 
rin fiyat arttırmak için yaptıkları şusunda Özdemir Atmanın bindi· 
teşebbüsleri kabul etmediğinden ğl özdcmir birinci, Sedat Evreno· 
kömürcüler, kömürden baska ya· sun bindiği Mimoza ikinci geldi. 
kacak bir şey alamıyan halka bin Çifte bahis 650, ikili 850 kuruş, 
bir çeşit mbşkülAt çıkarmışlardır. üçlü de 23,50 lira verdi. 
Bunun üzerine Fiyat murakabe ko K 1 ONAN 

. kö - I . . h 1 . ema mısyonu mur mese esını a içın 

kömür istihsal eden mahallere kon 
trolör gönderip fiyatlar hakkında 
tetkikat yapılmasına karar vermiş. 
tir. Bu karar üzerine fiyat mura· 
kabe memurları Sinekli, Çerkeş 
ve Strancaya gitmişlerdir. Bu me· 
murlar blliihare Şile ve civarına 
da gönderileceklerdir. 
Şimdi yapılmakla olan tetkikle· 

rin ilk safhasında komisyonun e
dindıği kanaat, kömür fiyatlarının 
kiloda yirmi para indirilebileceği· 
merkezindedir. Tetkikler netice· 
sinde kömür fiyalarının indirilme 
si muhtemeldir. Bundan başka ko 
misyon, odun fiyatları hakkında da 
tetkikata devam etmektedir. Bu 
tetkikler sonunda kömflre ve odu· 
na narh konacırktır. 

Beykoz-San lacivert 
liler karşılaşması 

Profesyonellik, amatörlük dava· 
larında bugünkü Fener idareclle· 
rinin, futbolcülerınin haysiyetleri· 
nl kıracak şekilde yaptıkları ha· 
reket üzerine kırılan Fenerbahçe· 
!ilerin, kalpleri Fenerbahçelilik 
ruhuyla çarpmasına rağmen bu i· 
şi bir izzeti nefis meselesi yaparak 
kllibun semtine uğramıyarak ha· 
riçtc çalışmnkta olduklarını dün 
yazdığımız gıbi evvelce de haber 
vermişlik. 

Fencrbahçeli futbolcıiler, dün 
bir samimiyet havası içinde ve bir 
kardeşlik bağlılığı ve topluluğu i· 

Dört bini asan bir seyirci kütlesi 
önünde yapılan birinci devre kar· 
şılıklı hücumlarla geçti. Fakat her 
iki taraf ta beraberliği bozacak 
gol kaydedemediler. 

İkinci devrede sarı lacivertliler 
takımlarında ufak bir tadillıt yap· 
tılar. Kaleye Kadri, sol içe Rcbii, 
merkeze de Naci geçti. 

Bu devrede daha canlı bir oyun 
oynayan sarı .lfıcivertlilcr sekizinci 
dakikada Rebiidcn aldığı bir pas. 
la Halidin 30 metreden çektıgi sı· 

kı bir şiltle bir gol kazandılar. Bu 
golden sonra oyun daha heyecanlı 
bir şekil aldı. Fakat netice değiş
meden maç kalpleri Fenerbahçeli
lik ruhuyla çarpan sarı lfıcivertli· 

lerin 1 • O galiblyetile sona erdi. 

Uzun zamandanberi çalısmakta 
olan Beykozlular karııısında sezo· 
mm ilk m~ını yapan sarı lacivert 
liler Beykoz halkına hakikaten gü 
zcl bir oyun .söstcrdiler. 

Ayni bağlılık içinde bulunan Fe· 

nerbahçelilerin B takımları Alem
darla yaptıkları maçı da güzel blf 

oyundan sonra 3 • 2 kazandılar. 

Yelken şampiyonlu
ğunu Saim kazandı 
Susporları ajanlığının tertip et· 

tiği İstanbul yelken şampiyonası 
dün nihayctlenmiş, üç günliık mü 
sabakalar neticesinde Galatasaray 
dan Saim birinci, Liman gençlik 
klübünden Bchzat ikinci, Galata· 
saraydan Mahmut üÇUncü olmus· 
tut-. 

Eminönü Halkevinin 
kürek yarışları 

Eminönü haikeY-i tarafından A· 
dalar arasında .memleketimizde 
ilk defa olarak tertip edilen m~r
halcli kürek yarı§ları çok munta· 
zam ve hcyccnnlt geçmiş, fakat er. 
kekler arasındaki yarışta Fener. 
bahçe. Galatasaray, Eminönü hal· 
kevi fıtaları su aldığından yarışa 
devam edememijilcı·, Güneş birin· 
ci olmu~ur. 
Kadınlar arasındaki yarışta da 

Galatasaray bayanları birinci, E
minönü Halkevi ikinci oldu. 

ı kahvelertndcn birinde 'Cflküdar 
Mevlevllıaot!!!lnln meydancısı Fa
ul dedeyi narg:lle !,'dierken görür. 
Hemen kahveye girer, altına bir 
i k611lle ceklp dedenin Icarşısnın 

geQer. Gcleıı çırağa da okkalı bir 
kah\e Ue bJr de nargile doldumın· 

Doktor odadan çıkınca Selim yatağın 

yanına oturdu. Odrey'in elini elleri arası· 
na aldı ve beklemiye koyuldu. 

Rahnjang'ta bittün misyoner papasl!lr 
protestandır. Yalnız istisna halinde hır 

kaç kııtolik rahibe bulunur. Yarı yıkık, 

harap bir manastlrda yerleşmiş olan bu 
rahibeler yavaş yavaş burasını imar et· 
miye çalışmışlardı. 1920 senesindc bir ta· 
kım sfıri hastalık salgınları çıktığı za· 
man bu manastır bir hastahane haline 
konmuş ve bir çok Malakalı ve Çinli bu 
rahibelerin sayesinde hayatlarını kurtar
mışlardı. 

Portekızll ve Fransız hastalar gelirdi. 

Çeviren: Renan A. ı:. YALMAN 
- Gule giıle gidiniz, efendim. isterse

niz gece yarısı ben size telefon eder, ha. 
ber veririm. 

Dedikodu bütün şehri sarmı~ı. Odrey'in 
Çin mahallesinde bir yere saklandığını, 
Selimin gelip kendisini gizlice bulduğu. 
nu söylüyorlardı. Kimisi iyi olduğunu, 

kimisi ise ölüm halinde olduğunu rivayet 
ediyordu. Hatta Selimden gebe bile kal· 
dı.ğını söyliyenlcr vardı. Şöyle rivayetler 
de vnrdı: Her ikisini biribirlerine sarıl

mış olarak bir otomobilde görenler var
mış. Binbaşı Carter ikisini birden öldür· 
miye kalkmış, fakat Lady Brandmor 
mlıni olmuş ... 

ıoı aöylcr. lki ahbap karşılıklı 

uargU tokurdatanık tatlı bir goh· 
bete dalarlar. Bir aralık. Fazıl de
de bektıı.,ının kulağına e -mr. 

- T rlfinlz ne kadar lyJ olclu 
hihf'.n töult mm. Gelirken yolda kc· 
cmi dlişUrmU.~1. Bilini) erek hu

ra.> a oturdum. Hlr uhbaJ• gctSJn 
dJ~ e ıkmtidıın dokuz doj{tırdwn. 

Ne ise hak erenler sl7J gönderdi 
imdadıma. 

Bckt:ışl de ı;ulcrek kendi derdi
ni öyler. \ e: 

- Dedem. I>er. Desene Odmfz de 
yandık 'e baş haşa kaldık. Eğer 
huk ~renlf'""" I ,1ıroo.- lıı ..Smdi '\ftm· 
nu:ut ı;-clli" b!.r <'Chl delik daha. 

Selim, bu rahibelerin kendi memleketi 
halkına ettikleri hizmetlere kar ılık ola· 
rak hastahaneye dalma yardım ederdi. 
Hattfı. karl6ı Zubeydeye de baktıkları 
ıçın kadınm füümünden sonra ha taha· 
neye uç bin İngiliz lirası hibe etmı i. 
Bu yardımlar İngilizleri kızdırıyordu, S<:· 
lim de onlara ragmcn yardımlarını git. 
gide genişletiyordu. Hastahane bu saye· 
de daha genişlemiş ve bir Fran ız dokto· 
run idaresi altında yeni bir pBV) on açıl 
mıııtı. Bu"'n" yatılabilirdı. Fakat İngiliz· 
lcr buna nıç ragbet etmezler, oraya yalnız 

S Um, Odr y in elini, buz torbasını ta· 
zdem k için bırakmıştı. Bu aralık rahibe 
.Mnrt ıle doktor odaya geldiler. Rahibe 
Mart, ı mnncn yüzlu. de~etli yaşlan· 

makla beraber tavır ve hareketleri genç 
kalmış bir kadındı. Gözlerinin altı bum· 
buruşuktu. Fakat gözlerinin içi dehşetli 
parlaktı. Doktor, Odrey'in nabzını saydı 
ve dedi ki· 

Eger beyle giderse kurtuldu demek· 
tir. 

Selim bu ümitli sözden dolayı nasıl te· 
şekkiır edeceğini bilemiyordu. Rahibe 
Mart ta sbze karı~ı: 

- Elbette kurtulacaktır. O kadar genç 
kL . IIcm de biz ona nasıl iyi bakacağız. 

Rnh n ·n de neşeli ve emniyet verici 
bir hali vardı. Selime hitaben: 

- Yarın geldiglniz zaman daha iyi ol· 
du unu göreceksiniz, dedi. 

Sel m su tu, bir şey söyliyemedi. Biraz 
çek' gen bır hali vardı. Odadnn çıkarken 
rahibe il ve etti: 

Selim revap verdi: 
- Bu akııam ben de burada kalmak :is· 

tiyordum. 
- Siz de yorgunsunuz. Bu geceyi ayak· 

ta geçirirseniz sonra size de bakmamız 

lazım gelecektir. Üzülmeyiniz, mutlaka 
kurtulacaktır. 

Selim tereddüt ediyordu. Rahibe Mart'a 
bir şeyler söylemek ve Odrey'in vaziye· 
tini kurtarmak lfızımdı. İzahat vermiyc 
lüzum gördü: 

- Misis Carter'e bu kadar alaka gös
termemin sebebi şudur: Kendisini ni:ıan· 
lım telakki ediyorum. Bunu bilmenizi is· 
terim. 

- Ben bir şey bilmek istemiyorum. Bu 
genç kadın benim :tıastamdır. Vazifem 
kendisini iyi etmektir. 

Ertesi günü hayır cemiyetinde olan bi· 
ten şeyler bir rezalet diye anlatılıyordu. 

Hfıdisc bir gazetenin sütunlnrındn bile 
yer buldu. Bunun niıshalan toplattırıl· 
dığı halde elden ele gizlice dolaşmış ve 
herkes te okumuştu. 
İstisnasız herkes Binba ı Carter'e acı· 

yor, Odreyi düşmüş bir kadın olarak te· 
l.filtki ediyor, Selime de lanet okuyordu. 
Lady Brandmor'un ettiği muameleye hak 
verenler de vardı. Yüksek mevkide çok 
mutaassıp birisi: 

- İngiliz cemaati namına bundan b • 
ka türlü hareket edilemezdi. 
Demişti. Bazı kimseler Lady'nin yaptı. 

ğını hoş gormemekle berabet' fikirlerini 
de açıkça söylemiyorlardı. 

Vallye hususi katibi vaziyeti telefonla 
anlatmıştı. O da trende gelirken bu çetin 
işi nasıl halledeceğini düşünüyor ve bir 
türlü bir şekil bulamıyordu. Vaka iç sı· 
kıcı idi. Otuz scnedenberi evli idi. Karı
cının bu zaman zarbnda pot kırmanın 

(Arkası var) 

Belediye bilgilef 
~ , 

Gazeteler ıblrkaç ı;lin "'" 
dılar: 

1 
\ 

İstanbul beledi,>esl, l\Jıı.ııtl ft 
lettnc müracaat ederek Ult rl 
okullara bir dleledlye bUgl!C 
tıl flıh esini rica etml~ 

Eğer l'lltınrlf \ek Jeti bUIJ!I 1 

fakat edecek olursa bu de~ 
c ek öğretmenlere bol bol li00ı; 
fınmtı dllşecek. llk \C ortıl 0 

da, hiç bir dcı-sln bu kıı~r 
neni mc,-zuJu oldu unu 
.)orum. 1' ,ı 

Öı";'Tetllccek 'e oğrenııcce,111 
dar şe,> \ıır: TukUrmek (d ttJ ~ 
ruı.u tuklırnıemek); lurnıı~ 
rnan \C mckılmı göre )~ 
bin bir tiırlUsU \ardır. l'IJ ~ 
ya kaldırımında, iskeledCı ~ 
apartman mcrdh·enlnde ~ 
Şehri kirletmemek (kirlet 
bir çeşidi olduğunn güre 
ınek oA'titlcrJnln do bin bir 

oll1<'ıığı Upheslzdlr); şeııır ~ 
tıünU az.aıtmak (lilzumSUZ. -~ • .ıı 
kalarını taclz eden gürUltv' 
te<Uyorum) ; umumi hııIAı.ar' 
f;lkm:ık adabı; umumi n:lıdl 
Jarınd;ı yolculuk 11 uııerl; 
eden esnafı beledl3 eye gl 
tarzları, inenın, tiyatro. ıft1' 
haları gibi kalabalık )'C el 
mek adabı; gl~erden bfl 
terblyesL- Saire 'Hısalre~ 

Yalnız benim bir me ~ 

Del'll gorecek ilk "~ orta 
lebclcrl ~hri glll gibi f.L'lll1ııf 
ğh !,':ı.lı.,ırken, gişe önünde~ 
mak iç.in sıray girerken. 
im mığd;ın yürürken dcP 
mlşler bunların ak ini J~ 
\anı ederler.;e ne yap:ıc;f:,ı;' 

===============~ 
Bir kadın çop 

d:ı kaldı 
Tcmizlık amelcsındcn Jl 

restcciler caddesınde çöP sr' 
birlikte geçerken 40 ~~ 
kadar Nurıyc Acar isnlırı re! 
kadına çarparak ağır su lıf 
ralamış ve yaralı Haseld 
nesine kaldırılmı~ır. rl f 
Bir amele az daha diri di 

kalacaktı 

Fatihte Ulvl ve Mclfıhllt~ 
§aatta çalısan ameleden rt 
topragı kazarken birden~ 
hidam viıki olmu:ı ve M • 
rağm altında kalmı:ıtır. ~ 
toprağı kaldırmışlar "e !ıf: t 

toprağın altından çıkar 

Sorunuz~ 

öyliyelı 
Malakalı Ka0' 

htanbul, Oağaloğlu Oerld~ 
numanı ıs AJ!icddlo grc 

1 Meşhedi ile dC\Tınlent ııd 1 

mlndJr, kaç kuruştur \tl 
tUphanede bulunur'?. ul, 
Cevap - Bu eser, Ere 
rem Talunundur. 1928 dtdt 
terle basılmıştır. BıJn>ı~ 
atUtUphanesindc 75 lt~ 
maktadır. tİ' 

Acıbademde Çamlu· ca(td c/.. • 
marada Dayan Nlg{ir fiC 
yor: Gazetenizde tefti..-~ • 
te bulunan falakalı ı<eıt 
ki lncnın romanı f)tflltl 

midir. Çekilmiş fse hOll~ 
oynanu-:tır? 

Cevap - Eser, mme ç 
lstanbulda da gösterıırıı ııı' 
rin kahramanı olan sel 
Pier Ridh..'ll'd WfilıaJll• 

kadın rolUnU de Ed~ 
yapmıştır. Bu eserln ıd 
neşri ihtimali mevcuttll' 

İrmik he J\'9' 
1 

nasıl yapılı' 
~ 

Blı) Uk bir kepçe tuı.!l!Jf 
tercyağıoı kolayı boz / 

tencerede kopüğüııü nl~ 
ntcll. Yıığ kızıp çıtırdD 
Jayınca, klıff mlktar(il) ıç 

ya frstıl;: utmalı. Badi.'~ 
lcşlrken iki dolu kepte 

,<t 
çirllmiş innlk koynuıll 

Ilı bir surette knnstır:rıı!'1 
ı" çuk ke.(lf.'e toz şcı eri ll' 

,-c~ a ı;u içinde crıtn1~ 
rengini değiştirince t 

.:ııt~ 
\1lŞ ya\ "' dökmeli. •• . ' pağmı örtmeli. Kaynoıt~ 
yuıca tC'neereyl hafif ıı 

Kaımğını açmalı. ıteııct -pi 

rlne temiz \ e tUylu bit t 
ıı ' rip kapağını kap:ıtn111 

zlyett.e bir ı;ııat ıwdll' 4(J 

nçtıktan onra, bel' 11)
1 

,, 

ıJI ' ile silkerek kabartın 

almalı. 
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r tlıuhare besi 
"'--Yazan:-
~11 BORAN 

Uzak Şark'ta 
sükun emareleri Dışından bir harika olan 

kendini gösfermeğe 
şehir, içinden de 
başlamışhr 

·lıııaııı 
e Lenlngrad etrafındakt 

r , ·Jer elddı bir afhaya ~lr· 
• 11J 

'1ıı~_l>!oko, adan gelen bir haber-
~ ---:ıldığına gorc. bir Alınaı1 
~ ltoıu, dı' mlıdnfua hatlarını 

l.enıngrad ı<ehrl ile 1 ta,.von 
'<adar llerl;me~e mu\aff ak 

~e rrıe,zllcnın lştlr. 1-' akat 
~resindeki :SO\ yct kU\\ et 

IJı 1 hlıcuma ge~·mi;-, Alman 
~ 6\ ~IJcrindt>n \.'ıkarıırak ge-
4' tır. Diğer bir ~o,·yet g ru-

~ ~tıp ibtıkamf!tlnde taarruz 
'1ııııı erıernı, olan Alman kuv-
~ C4ına1t1arma sarkmı,tır. 

lstanbul gUzcl bıı şchl.ıxHr ... Bun:.ı sıkıntı verıyordu. Şehir goli.şıgtlzel 
yalnız ben değil hepimız, hattA bU- blr plan üzerinde işlenmiş, nakşa ye
tUn dünya bö~1e .b>lir ve tanır. Falmt rri başlıyan becerıksiz, &e<.'1111 bir genç 
İst.aırbul ~l yakın zamana. kadnı· luzm el ömeklerine benzıyor.du. Ve 
güzelliğin! görmek için birkaç a.dınt ı hlçbıı· zaman şehrin içınde dolaşan
uzağ"a çekilmek Jı\zımgelcn yağtrboya lar, ynşıyanlar 1stanbulun güzclliğrnı 
t a.bk>Jara benzerdı ve; iç! bizi, dışı gornıüyor, btlmiyor ve tanımıyordu. 
baışkalarını ya.kardı. Çamlıcadan ba- Hatta. bunu iddia. edenleı'C ec 'asla 
kınca, Adalardan 'eya Boğazdan e- inanamıyorou. 

!ır~ken bu şehrin tab i gUzclliğine hay 1stanbulwı imarına başla.nıldığın
ran olurdunuz. Ona arkadan, önden, da.nbe:ri ~hrin ıç görtinüşUnU de gUn 
sağdan, soldan, yukardan, aşağıdan .. den güne gilzelk:şiyoc; artık 1stan
her nereden ba.kanıanız bakınız ku- bulun güzelliği şchrın içlnden de gô
sursuz, eksücsız bır Blçü lie rmıUak rUN.ip hissediliyor. Bu şehirde yası· 
bir manada ... Güzeldı... yanlar güzel bir .şe!rirde ıbtıhmdukla· 

Fakat şehrin içi; darncık, yamı-u rmı farkeödbiliyor,lar. Kendımlzı kar 

ywnru sokakları, külUstUr caddcieı·ı, ı makarışık 'ljjr odadan dllzelt'tlmlş, te
çür lik ahşap eYlcri ne adama azap ve 

1 
mizlenmiş, derlenmiş t~plamnış b:r 

~3'etJn netlce,.l şudur : Le
S '-aı-ruz eden Alman ordu

tt briidafaa hattını yarmak 

it taarruza g~m., ,.. blr B 0 m b a 
~ 4Jıııan kuw etf qağı yukarı 
~larına kadar ekalma- v 

Sovyeflere göre 
'-. . otmu.ım da ~~'J'cl mu ya g mu r u <Ba..sı 1 incide) -

~~ lru~ııc geri aJılmıştır. geçmi:;lerdir ve şımdi cenuba doğ· 

salona eçmtş g bı zannediyoruz. Or
takkta .kalabalık teşkil eden ıuzum

suz şe~ er ıyi ifknmiŞ bır 'biblo, tan· 
hl ve an'aıuwi kıymeti otan bir at:.ı 

yıl.dtgAn gözonühe çıkmış bulunu
yor. 

Gcçea ,gUn çehrin i Rde tram~y
la Top kapıdan Şi iye b r aktannalı 

bileUe uzun bir seyahat y ptım. Ve 
adım adım b\l ndis şehrin kartpo.s
tallıınru parça parça. s~ettlm. 

Tramvay sey;ıar blr objektif gibi bil· 
tUn bu geçliğ'm1 yerleri gözümde bil· 
yUtUyordu. 

Ortada bir hakikat v:ar, bunu ka· 
bul edelim. İstanbul şehri gün.oonı 
güne güzel~şi~r. 

Neriman Hikmet 

Ordu u büyük kımıile ru ilerlemektedirler. 
~taı..n nu kapandı, ~oksa. ~- . Londra, 7 (A.A.) - Reuter A-1 Ayni ajans, 40 tanktan mürck· Londr.a, 7 (A.A.) - Reutcr ajan. 

'4.ı~-ucıı 10 Bura5ı mertıuldıır. E· Jansının havacıhk nınharc-.iri ya-. kep olan b·r Alman cuzütammın sının Moskovadaki hususi mulıabi-
1.~ ~r, iddia ettikleri ~·eçhlle zı~or: bataklığa saplanıp kalmış olduğu. ri Alcksandr Verth, muhasara al-

a:11ıil cenubunda ı:;lu~elbur&;'a lngiliz tayyarelerinin gü ııdUz a- nu bildirmektedir. tında bulunan Odesa ııehrlnde 
tleın.ışıer e mak a.tlarına na kınları ne t icesinde A•manyanın sa· Almanlar, tedafüi bir vazıyet al· tramvayların, otobüslerin, mağaza. 

~Cll~ demektir. Çünkli Alman- nayi müesseselerinde ve A lman mışlardır. !arın, çarşıların ve posta servi· 
roıı ur.erinden LAdoga gölü işgali altında bulunan topraklaı·da Bandarev'in kıtaatı. diişmanm sinin faaliyette bulunmıya devam 
ilerU~·erl'k hem Lenlngradı husule ge-Jen tahribat hakkında 1 cenahlarından cenuba doğru ya· ettiklerini yazmaktadır. Yalnız tel· 

~etmek 'lie hem de '\'oro- Hava Nezaret i tarafından bir biıl· yılmış ve miınaknlfıt yoluna taar- grafların muvasalat saatleri hak· 
lıı. -vıınn ten neşredilmiştir. Bu tahribat k{!· ruzda bulunmu~tur. Diğer bir Sov kında teminat verilememektedir. 

r tıw,ıa 11

1 k~mak btlyorlar- şif ı.u;uşiarı ve sair vasıtalar- vet cüzütamı da cephede taarruza Halk sinemalnra gitmiye ve ak· 
~ , • ki kuş vurmak buna " 
• la tesbit olunmu§tur. Bu hususta geçmiştir. Almanların mevzileri. şam ışıkları söndürme saatine ka-
"-t 1to1ı· le ifşa edüeR bazı teferruatı bildirı· inhidam etmiştir. Alınanlar, ricat dar, yani saat 22 ye kadar deniz 

iL 11' t86y0fl 81'8filn& k 
-~~tıı.,_ yoruz. etmi"1erdir. Alman ku\"vctlerinden ·C'narına giderek oturmıya devam ,, ~ .. Alman koluDt&D ı.a- 9 ' k tte Almaoyada 26 temmuzda Emdc· bir çoğu teslim olmuştur. Kıtaları etme tedir. • 

bıı..._ . &okuld~nu doğru o· . bo 
""'11Yoruz. Eğer Lenhıgradıa nı mbardıman eden uçan kale· mız büyük bir iaşe kafilesine de Odesadan Moskovaya gelmiş 0. 
~ flr1tıaıncle llerlemi"ıte Bu • lcr tip inde bir tek iayyare, askeri hüeu~ ~tmi~ler ve ~i.ihi~ miktar·! ~an hi.ikumetin nasiri efkarı olan 

lazı • dört cnd iistri müessesesini tahrip da muhımmat ve zahıre ığtinam et Isvcı:lia gazntes' h . 
1 

. d 'c Yet tchllkelldir. Eter etmiştir. 4 temmuz sabahı BrC'men mişlerdir. 1 . . ~ ı mu arrır erm en 
t bıı cenubu gurblde ilerleml~e bombardıman edildigi zaman bir u"' .. d n..l h b bınbaşı Vılcnski, muhabire kendi 
C 'a1.ıyetı kabl t z ç gun cvam <."UCn mu are c . 

it.:~ mu 1 aarru • kaç depo tahrip edilmiş, Yiinkers maktul ve muşahadecrine müstcnıt daha ba· ı..~ı lebllirler. esnasmda Almanlar 
~ıı ~lll'ı:ıa oh;un, '\o'oroı;Uor pike bombardıman tayyarelerini . 1 zı mallımat vermiştir. 
,, il teknııı kuvvetıerlle Le- lnı,ıa eden fabrikanın montaj han. :a~:;min:::·a:ay~~;~~~cr:~~- n ay Vılenskl şunları antatmı$lır: 
ıt ~ garına bom balar isabet cdC'rc>k 20 , Odcsa cephesi üzerine sık sık 
· ~ •n113uı bliyük bir ita- tayya.re tahrip ol unmuş ve y uzden 71 inci Alman fı rkasının 407 in-
'tıJc ~imanlara '.\loııkovaya faz.la amele ölmüştür. el alay ımn karargfıh ı elimize geç· yapılan hava taarruzlarına rağ· 

\:~· lılr lııttkamet bırakılmış Fransada İngiliz tayyarC'lerinin miştir. Burada bil' takım tnnk ile men şehir pek az hasara uğramış. 
' -~ elektrik ~ntrallerlne vukua ge· alayın haritalarını ve sancağını C· tır. Alman bombardımanları hay-
~t o,.,,.,,~ Gvmel ~ rkında bü· tirdikleri tahribat neticesinde ge· le geçirdik. rC't c>dilecek bir is:>bt'tsizlikle ya-

lı -~""'ilk yoktur. Mabare- çC'n ay Rcims'dcki maden kuyula· 
~~ı henliz. malflm ck!ğU- rınm yarısı yanmış, Moules'daki 
~aya doğru yapılan Al· kuyular de 12 giln fitıl bir vazi-

Dinyeperde pılmaktadır. Almanlardan alınan 

esir ya pek genç veya kırk yaşını 

gcÇmiŞ kimselerdır. Almanlar tara 11& kırrlmauıa, KJ)'ef yett-e k lmıştır. Lillc mıntcıka ın· Moskova, 7 (A.A.} - cumartesi • 
ınuıaa.ra edllndş ~e daki fabrikaların büyuk blr kıs· Pazar gecesine ait R us tebllğtnde fmdan şimdi kullanılmakta olan 

~ 01'd11 il şimal cenahı fena mı muiat çal.ışmalar:ını yarıya in· 9öyle denilmektedir. tayyarelerin büyük bir kısmı es
•tıı ete cluşml olacaktır. Al· diı'mek mecburiyetinde kalmı lar· Son Uç gün zarfmda Alınanların ki modeldedırler. Odcsada günde 

"ell bu mıntakada Rusların dır. Lille civarında kain Fivcs çelik Dlnyepcr nehri üzerine .köprü kur Uç gazete çıkmağa devam etmek· 
~enup orduları anwıına fabrikasına yapılan bir taarruz mak için yapmış oldukları dört tc- tedır . .Moskova gazeteleri Odesa· 

ıı bfuıünden n~e- neticesinde evrak dairesi tahrip e· şebbüs, .Asteğmen Petrounlcho'un ba ya i.ıç günde gelmektedir. İaşe ba· 
~~•l'ekette ıııuu.rtak olur- dilmiş. atölyelere, kazaniarın bu· tııryalıırı tarafından akim bırnlulmış kınımdan vaziyet oldukça dUzgun 

'"lctı; Ckra~nayı da '4tiratle Junduğu binaya ve idari büroya i· tır. Bu bataryalar Almanların GOO dür. Şehirde mühim mıktarda buğ 
>tı lltlr.r. sabetler vak i olmuştur. lslthkA.m ve piyade neferini öldtir- day, şeker ve sebze stokları var-

Qlııı ltbıır;ı, ~ine bir • ihari Chogucs ve K uhtman kimya fab ınüş. rn kamyonu, 3 mitralyöz yuva.· dır. Sigara fabrikaları normal şc· 
t0p: ~11'llffaklyetıerinden bah- rikasının merkezine yapı lan bir sını, birçok hUcum arabasını ve mU- kilde i lcmC'ktedir. Et pek bol de· 
~il lldan onra. 5ü\·arl fa- taarruz neticesinde elektrik kuv. hbn miktarda tcohizatı t&hrip etmış· gildir. Cephe şehre umumiyetle 18 
'llık ık maUımut \/erile· vetini vücude getiren istasyonun Ur. kilometre mesafede gayri munta· 
t t> in edi,> uruz. C'enupta i<:i hasara uğramış ve ffibrika- Dinycperdeki Rus fılotıllfısının tay zam bir yarım d3irc şeklindedir. 
tt l.ııyelll'ri tekrar gcçnıeğe !ar dahilinde müteaddit binalara yarelerle birlikte vücude getınmş ol- Şehır ile cephe arasında ŞC'hrin i· 

ı_ llllştenıe de muvaffak o· tam isabeUer kaydedilmiştir. Bu duğu ateş barajı, Dlnyeperı gcçml'ğe aşcsine yardım eden mC'zru tarla· 
t 'ıı. : r~ tesisatın da faaliyetinin durdugu uğr~'ln Almanlardan 3500 nü ıtuf lar vardır. Şehrin sokaklarında 
'lın lnG"rad etrafında ye- müşahade olunmustur. etmiştir. bomb:ılarla \e mitralyöz kurşunu 

r. ~lı hlcıı clerc .1.ot.lzar edl· inşaat tezgahlarına müteaddit ta· T6bliğdc cenubi köpı U Uzeıindc Al şcritlerile dolaı::ın Karadeniz ge· 
ı.ı.~~11 hadi elerln 115 EyJüJe arruzlar yapılmıştır. İnşa edilmC'k manlaria Rumcnleıin zayiatı pek bll- micllcri Rumen kıtalarını korkut· 
ıı..."'lllıı11 bir inkişaf g-österel'eti te olan denizaltı gemilerinin ara· yük olup mecruhtarın geriye nakle- makta ve Odesa halkı tarafından 
~z. sına bir' ı:ok bombalar di.işmüştıır. dılmemış oltiuğıı bıl<l.irilmckledir. pek sevilmC'ktcdir. 

~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~--~~--~~'"'!!'!!!!!!!'!'!!!!~~~--....... ""'-"'? ...... -!"!~~!!"!!"'!;!!!!!!"'~~~~!!!!!!! 
ı.i~ Ilı hamaıı Ahmet, köye Sl · Zavallı Ahmet hi.ingur hüngür 

~,l'ı:t Zaman h ususi biı· ik· uı KAY ~ ~ aglıyor, dovünüyordu. Döni.ışle ıs· 
~llltc:_ıland ı . Şalvarı pantalo· E ~ ~Ç::; kl•lc kfitibinc rica ederek goz yaş-
~liıı 1 

Cekete, küllıhı kaskc· 1 . ~' •• !arı arasında koyünc şu mektubu 
~ h1ı:t~dınee, bamba§ka, sös· ,, ~ ~azdırttı: 
li&tıft Ctli bır adam oluver· oHuseyınim nazardan aslan iken 

t14a Uzaktan gorenler on u 1 1 o ..... l kuzu oldu. Onu on gi.ın gormC'dim. 
~ ~tı. i:ö~avu&u sanmışlardı . Ce· glunun 0 USU SQllfn ış,, Goz onundcn sır oldu. Kadir mev· 

lt~U üzerindeki at nalı lam öli.ımu yazmış onun başına, 
l'ııt~ an nlkelfıjband, dor· darikled i. Anasına da beş kaime - Belki bir kaç arkadaş şoylc şu beytimi yazdırttım onun me. 
ltacta den gumilş Mecid iye bırakarak oğluyla beraber İstan· bir ~lem yapmışlardır. Sabırlı ol, zar taşına, ninesine, anasına has-

0. 1 ita: ~rlaktı. Hele. kena· bula geldi. Değnekçi' Recep çavu· elbette gelir. O gece AhmC'din go- ret gitti. Fatiha .. 
tJ;ıı. ketinin kırmızı rengi şa köy hediyesi diye bir torba dut zilne uyku girmedi. Bir aralık dal- Kahvede hep Hüseyinden bah-

lı,i U)~~retıeri daha göz. alı- k urusu, bir ö lçek bulgur, bır onk dı. Riiyasında köyünü, anasını, ka sediliyor, herkes onu övi.iyor, met· 
;~rıce: du .. Anası o nu bu ha· r aç ta yeni yayıktan çıkmış taze rısını gördü. Hepsi ona Hüseyini hediyordu. Bu sırada kapıdan içe. 
~-.;ıbbı tereyağ getird i. soruyorlardı. Kıın ter içerisinde ri butun heybet ı;e azaınctilc Hii-
~~ g0::;c §Ükurler, Allah o· Hüseyin pek az zan-İanda göze yatağından fırladı. seyın girdi. Hamallardan biri ir-

1 ~ar en korusun, diye d ua· girmişti. Altına girilm iyen ağı r Hüs<'yin o gün d<' sorünınedi. kılcrt'k yerinden fırladı: 
'lt<ıtu~ ısı Fatma koyluler ya· yükleri buzağı faşır gibi s ı rt lıyor, Ahmet tam on glln dokuz doğurdu. - Iş amıcum Htiseyın geldi.. 
tıı0caırı İs~: . küçük bagajları el 'çantası hafifli· Hüseyin gelmedi. Görünmedi. 0 Umumi teessür korkuya inkıHip 

4t 'ftı.lış anbulda büyuk a· ği ile taşıyıp götüriiyord ıı . sabah ona kotü b ir haber ulaştır· etmişti. Ahmet, mıh gibi olduğu 
trıa~ f iye söylend i. Bir gün rıhtıma yanaşan bir yol· dılar: • yerde saplandı. Zavallı adamcağız 

~ '8Jı;11rı>ısınan Ahmedin keçi cu vapurunda e tine dolgun genç _ Denizde bir ceset bulmuşlar. neye uğradığını şaşırmış, dili, nut 
11 

Velhnlerlne bakarak içi- bir bayanın eşyası götürülürken Morga kaldırmışlar. Allah gecin· ku tutulmuştu. Kahvede dC'rin bir 
.. "lt,... asıl dort senelik bir hamallar arasında ka\•ga rıkmıştı. 11 h sessizlik hükum sürüyordtı . Hu··se-·~ ...... " den versin, in§a a o değildir a-

i.l tasonra Ahmet, eşkalı· H üseyin, sürU içerisine giren kurt ma bir defa görmek doğnı olur. yin, mağrur, sakin hır eda ıle: 
cle>n~ıı~.az bir hal alarak gibi kalabalığı yarmış, bayanın ne Belki odur. Abdesti aldırılır. Na· - Ne oluyorsunuz be. Adam bir 

~ a}ıl> ~lu. Niyeti, oğlu kadar eşyası varsa hC'psini bırden mazı kılınır, dedilC'r. hoş gC'ldin der, Anam derdi de ı. 
"il ~1 tanbula götürmek- ipe sararak omuzlayıp dı5arı c;ı- nanmazdım. Şu avrat kişiler ya-

llec k Ahmet bin bir yilrek çarpıntısı 041 cp çavuşla da an· kartmı,tı . Fa at gelgelclim ona bu man şeylermiş. Yüküni.ı tnşıdıx.ım 
t1 Unu k h içerisinde iki vefakar arkadaşile b 

bı. • lian· sırı hamalı yaz- kabadayılık pa alıya mal olmuş. knrı beni güçlü kuvvetli görilnce 
" .. ı li 1 d t H .. 1 · ... _ adli tıbba gitti. Teşrih masasının k 

<t '41lJilt usey n e tosun u. U<;CY n o gun\.tt.'.n sonro kay· bahçC'sinde bellcnecc yer varmış. 
llr.~ ~a~1 anlıydı. Daha henüz bolmuştu. Ahmedin bekAr odası· üzerinde boyiu boyunca uzanmış Hele gel de şu işlC'ri yap. Seni 
."il 'tı:t nda genç irisi idi. Ta· arkadaşları soruyorlardı: bir cesel yatıyordu. A'hmct Ağa memnun ederim, dedi. On günde 

411le unu çıkarırdı . Hüse· - Senin H üseyin nerede ki, ~r· cesedi uzaklan görünce feryadı yirmi papelı kıvırdık amma ben· 
• ıı 1 sev· · bastı: ti ele oğ ınıyordu. Torunu sin. gelmed i. de de hayır kalmadı. Gôziınü seve-

'ıtı1l'l!cck lu Ahmet gibi uru · S iirtli 'l\lemo bıyıklarını sıvazlı· - Ah yavrum. Hüseyin. Aman yim baba. Sana haber iletemedim. 
~1 ıı~a~1°nun da göğsüne pı· yarak ortalığı yatıştırıyordu: Allııhım, tosun gibi evlfıdıma ba- diyC' bana darılma. Tövbe olsun bir 
~ ltaı1.111 ar 1cıkılacaklı. - Del ikanlı kısmının ardını ko· kın, diyerek cesedin üzcrill{! ka. daha karı sözüne kanmam. Yirmi 'il) llbc d~binden balta ye· valamıya gelmC'Z. Yalnız Ahmet pandı . kaimenin onunu bugi.ın anama gön 
ı.,a4 :tav: gıbı gögsii üzerine pek müteessir görunüyordu. Suda kalmış ceset büsbütün iri derdim. Nasıl iyi etmC'dim mi? 
tbl' &a.Qıı Usunu öpC'rkcn: - Böyle deme Memo. Bunun bu· yarı bir şey olmuştu. Ölunün hu· Ve kenarı işlC'meli yazma men-

' 
1 il.elam C<ıkla git. Sen de ba· rası İstanbuldur. viyetl bu suretle sabit olunca ee· dilini çıkartarak terini sildi. Kah. 
'l'l'ttten °1 da köY<? öyle gel - Uzun clme. Delikanlılık bu. scdi babasına tevdi ettikr. Ahmet, veciye seslendi: 
1 oı!llü nfı:ılllde bulundu. Ah Hepimizin basından neler geçme· oğlu Hüseyin için parlak bir ce- - Ulan İbo alık alık yüzüme ne 
~~ aı: k0ca ökUze yeni d i ki .. Günler geçtikce Ahmedin nate merasimi yaptı. Onu göz yası bakar dururs un. Kahveler bendC'n 

-.. ~ 1' :Evin gaz, tuz I:ibl üzi.ıntüsü aı1ıyordu. Arkadaşları O· ları arasında Edirnekepı mezarlı· haydi davran .. 
arını kasabadan to- mı teselli ile avutuyorlnrdl: ğma dcfnetü:lcı'. l\lahmııt Attila A ykut 

KadıAjarda lst nbuı erkeklerde İzmi r 

şampiyon otdu 
lzmir, ('Husl.lSI muhal>irimizden~ -ı Bugün yapılan ntlcUzm mUsaba· 

P'-uar kupası tenis .şamp!yoııası Ii· ko.larındu. lsto.rrbuUular i, İzmir 3, 
natteli 'bugUıı yaptldl. Tek kadıniar- F..skişalrir 3, Ankara ı birincılık ka-

1 da l1uafül ('İBtatıbul) Baharı mağ- zandı . 
!Qp ederek şampiyon oklu. Tek. cr-1 Bir m 1603 metre mUsa.bakasın· ı 
kekler.de Jiro tlzm!r~ Suat (İBtan-ı da milli atlet mız R~ Maksut Tür
bu1) tt lbeş sc.nd mağ11lp edip tek er- kiye rekorunu kırını tır. Yenı rekorl 
kek şampiyonluğunu kazandı. ı t d tka 2 saniye l 10 dur. Fuar ku· 

Kadın1arda. lst.anbu! Erkeklerde pası m çlarında 1zrR r muhlelıti 

İzmir takımı fuar tenis şampıy.onu Ankara muhtel tin 3 • ı mağlfip et-1 
o!dıtla:r. ı miştiT. 

Ruzve~tin 

annesi öldü 
Hay.d Par-k, Nevyork, 7 ( A.A.) 

B. Boosevelt'in annesi, Grenviç sa· 
stile 16 ~ on beı.ıe geçe vefat ct
miştic. 

A kdeniz e 
lngiliz faaliyeti 
Londra, 7 (A.A.) - Akdenizde 

buyuk bır faaliyet gosteren In
gıliı: tayyareleri Me..,ına boğazın· 

da l O bın tonluk bir dü man -kru-* vazorunu ciddi ha ara ugratmışlar· 
Hayd Perk 7 (A .A.) - Cümhur dır. Duıbıo olduı:;u tahmin edılen 

reisi ve refikası, cumartesi gece· 23,636 tonluk bır İtalyan vapuru· 
sınl Rooscvelt'in annesinin başu· ~ İtal)' n ahıll rı açıgında bir 
cunda geçirmişlerdir. lngıliz denızaltı gemisi hemen mu 

Nev)ork saatile 11,15 te son ne· ı hakkak olarak batırmıştır. Mute· 
fesini verdiği zamanda yanında bu yakkız bulunan lngiliz donanması 
Junuyorlardı. dUşmsnın Lıbvnva yaptığı se"·ki· 

Müteveffiyc, 12 saattenbcri ken- yatı guçlcstirmcktedır. 
dine ınaHk değildi. Aile doktoru 
Scott Smtth'in koyduğu teşhise gö 
re, ötüm sebebi fazla yaşlılıktan 

mütevellit kan deveran kifayetsiz· 
liğidir. 

Buna fabrikasına 
hava akını 

Madam Sarah Delana Rooscvelt Londra, 7 (A.A.) - Hava ncza. 
86 yaşındadır. rctı istihbarat erı; isi, dun gece * lngiliz ta> yorclcn tarafından, 

Nevyork, 7 (A.A.) - 86 yaşın· ı Rhcnanic uzermde yapılan hi.ıcum 
daki annesilc b irlikte hafta tatıli· uçuşu hakkınd "erdıgı maliımat 
ni geçirmek uzere Hydepark'a gel· meyanında, Rhur un tam şimalin· 
miş olan Rooscvelt, bu ana kadar de kihn Kuhl 'de buna ımalMına 
Amerikan harp donanmasına ateş mahsus muh m bir t sisat mevcut 
açmak C'mrini vermiş olduğuna, A- oldur;unu so~ lcmektcdır. Buna su· 
merikalıları harbe suruklemek is· ni kauçuga verilen i im olup Al
kdigine.. ilflh. dair olan Alman manya ordusunun ve hava kuv
lddialarını sükCıt ile geçiştirmiş, vetlcrinin knuÇJ.ık ıhtıyaeını, bu 
fakat gazeteciler, kendisine Alman say dC' ablokadon kurtarmak ta
tebliğinln bir hulasasını takdim savvurundndır. 
etmeleri üzerine salı günü beya- Bir pilot, rasıdın. fabrikayı iyice 
natta buiunmak niyetinde oldu,'· 1 nişanlıyabılmc i için, biitun mm· 
ğunu söylemi tir. taka üzerınde, :1 arım saat uçmuş, 

İyi malitmat almakta olan bazı sonra. attığı bombaların. binalar 
mahafilde. Roosevelt'ın, Irlandaya ı orta!;ında patlndı{iım ve mi.iteaddit 
götüren deniz yollarının açık bu- )'tmı;:ınl rın tutu tugunu görmiıır 

lunması ltizım olduğu suretindeki tur. 
beyanatını teyit etmek suretile Al· 
man tebligine cevap verecegi tah· 
min edilmektedir. 

..... 
Vıışlngton, 7 (A.A.) - Beyaz sa

ray memurları, Cüıntıurreisinin, 

pazartesi afc.eamı söyliyecek oldu· 
ğu nutku annesinin vefatı dolayı

siie, söylemekten sarfı nazar mı 

edeceği, teh irine mi, yoksa söyle 
miyc mi karar vereceği hakkında 
şimdiye kadar hiç bir fikir beyan 
edC'memişlerdir. 

Alınan tedbirler deği~lirilmediği 
takdirde Cüınhurreisi Roosevelt 
nutkunu Vaşington yerine Hayd 
Park'tan söyliyeeekbr. 

Şef 
(l!:.ş 1 IDcide) §§ 

fındıın oparl<irreı· vasıtaBHe dinlen· 
miş, halk, mUtealobcn köıjklerinc a\' 

Vat.ikanın bir teşebbü ü 
Vatıkan, 7 CA A.) - Re men bil 

dırlldiğine gore, harp esirleri hak
kında mah1mat almak istıycn esir
lerin ailderı aşağıdaki adrese ya
zn-bıleceklerdir. 

Papalık makamı nezdindeki is· 
tihbarat ofis i - Vatikan. 

Bu ofis Cenevrcdeki beynelmilel 
Kızdhaç b ıroları ile ayni tarzda 
işlemektedir. 

Amerika tanarel rhıin se atı 

Bat.aıvia, 7 (.A.A. ~ Cata!ina tl"a11S 
p lfi:k tipindeki Amerikan ts.yyare
lerinin tıirıncı ıgn :bu, Kaliformyadan 
Felemenk Hındı.stanına kadar yapmış 
old$1 yedi ~ bır seya'hat.ten 
sonra dUıı buraya gclmiŞllr. 

Sarı Diıı.go ile Honnolutu arası daki 
birinci mer.hahı Hl t 50 dnkiKada 
ltat«tilmi.ftir. Bu müddet 'bır rekor 
teşkU otnrektcdir. 

':<azan: M. H. ZAL 
lrkaç hnft evvel Uuık ı;;nrk· 

ı=:> tn tn~fun ha\aJnn eıslJordu. 
liı~amet nerede be koıı eak gibi 
gelJ y'1nlu. 

Bugün o tayfun ugrağı )erlerde 
birdenbire tatlı bir likün hiıkunı 

uru)or. JaponJanın 'a.~ıniton a. 
firl Amir 1 :!Soınura'nın besi karan· 
lıltlıır l~inde J ük!>elcrok :;.u hozleri 
l><>J"3Ü.}or: «Anımızdaki bwjluklarıl 

doldurma •a bakalım. Ortadaki lhti. 
1 Dura Amerikan 'e Jnııon• ı;ıfntile 
ayn BJ rı za' İ.) eterden d~ril, Jnı;arı 

ıfatlle ınlışterck bir za\iJeden ba
k h m.» 

lkl mcııılckct ara ındaki ihtUif
lara «mlışterek bir lru;anro uniye
den» bakıl mtısınd n bahsedilmesi, 
ha\ anın o~ıla<.>ağına b~lı başına 

bir dtamet ıeşkU eder. "lteklm 
\'a.~lngtonılıı iki tanır amti111da mU· 
zakerelcr dO\nm cdlJ or. Bwıları 

Japonya namına idare eden taraf 
da lrt58nca bir gor tea baJuicdcn 
Amiral • ·omurndır. 

Bu nıUzakcrelercfon netice ~ık -
cak mı? Alakalılar lmdlllk c;ok 

nikbin gorunmcmeı • l tcrcllı cdıJ or

lıır. J"akat nlkblıılik telkin eden '>C· 

bepler Jok değildir. 

Japoıı,>a) a karşı JCnl )'eni zecrı 

tedbirler t tbik edllml!itlr. Buna 
mukabil Japonların burnu dibinde 
bir dlr.GJ)'c \'üıdi~ok'a benzin, 
tnnarc, ccımanc sönderlliJor. Ame
rikanın; Japon,> nın ctrnfıru !.'C\1r
meklc meşgul okluğu be8bellidlr. 
l'akında lo"kO\ada toplanacak 
konferan ta bu çC\irmc işi hiç şiıp· 
hbiz tamamlanacaktır. 

J (Klll3 a bu h J karşısında is~ nn 
go terml~ or, Amerlkadaıı Rın>.) a~ a 
)Upılun e\ kl~uta karL~ll)or. l\lc c 
le çılmnıınmağu dikkat edl,>or. <.; iin 
kil Jnııoıı,>a hlt,ı ~üplı~lz Çlnde \ l' 
denizlerde kendini mlı,kul bir mc\· 
kide gorU~or ' c mlh\ er hesııbına 

kcndlııl ateşe atın kt n j:;e demok· 
ra l ile ııazarlığa glri11mcğt ' c aıı· 

Jnşnıağı daha kdrlı bulu~or. 

Pazarlık b kıntından \UZİ)et Ja
ponya için pek ınü~ıittlr. Bir dalın 
bo,>lc hlr fırsat bulamaz. Amerika, 
btıtün kuv-. etini Atl:ıntik tanıtına 

\Crmek 'C Almıın,> ya karşı kullan 
mak l•ln Japon,>a.)a nıltsandekfır-

• lık g0stumeğe \C Bil)ük Ok)ıınu -
ta bu t>a)cdC ctnnl,>et ktum S'8 ha· 
z.ırdır. 

l."akın lı;Ukbalin en rnllhim da\a-
1 rıoiliın biri \'~hıgtonda eHu n e
den pazarhkhı uyuşulup uyu,ulını

~acağıdır. 

Dure ile Manncrhcim arasında 
Roma, 7 (A.A.) - Duçe, l\'larc· 

şal Mannerhcim'e bir telgraf gon· 
dererek 1''in ordularmın eski hu
duda ıl olmaları hascbile İtal · 
y.an oı dularının arkadaşça seramı· 

nt ve İtalyan milletınin hayranlık 
hissini bildil"mi.ştir. 

Mareı>al şu ceı.ıabı ~ermiştir: 

< Ekselfü , ll.al~an mılleti ve i· 
taly~n ordusu namına bana gon
dcrmış oldugunuz arkadaşça sel~m 
dan dolayı derin tcşd.-kürlerimi ve 
Fin ordusunun şt kranlaTını kabul 
etmenizi ricn cderim.a 

det buyw-&11 Mılli Şefin otomobılhıi 1 ~;li'.i;li;;;iıii;F;~~~=~~:;7:~=~İİİma;iİİİİma;.=: 
sararak, cY a.ljl& sağol, göz ~iz, 
aziz şc!ilniz.> ııidalarllc hararoW say 
gı, se1.-.gı. ve bağlılıklarını bildirmiş

lerdir. 
Bursa, 7 (A.A.) - Relsk:Umhur :k. 

met lnönU dün buradan hareket et
meden önoe, ziraat mektebini ve as
keri mUZeyl ziyaret eylemi'} ve miltc
a.klben Bursalıların coşkun tezahüra
tı arasında ~ehrimizden a~TI111U9l r· 
dır. 

Otoındbillerle Mudanyaya kadar o
lan yolculukları e6Ila.Bında halkın ay
nı heyecan ve ayni. sevgi tezahürleri· 
le karşılanan milli Şef ~ üzerinde 
muhtelif köyler cıvannda durarak 
merinos sUrlilerl, zeytin mahBulU \'C 

yatlar hakkında izahat almışlar ve 
direktifler vermişlerdir. 

«Gttıen lliııdtseısi 

Vaşington 7 (A.A .) - IBa:ltıiye Ne. 
zaretl Cumart.cs) günü Greer ismin· 
de1d Amerikan rnUhri'blnin denir.al
tıya taarruz ettiğine dair Almanlar 
tarafmdan lleriye sUrlilen iddiayı r,d 
dctlc reddctıınlş ve bidayette denizal· 
tının muhribe hUcum ettiğini teyıd 

eylemiştir. 

Kanadanın Sovyetıere yardımı 
Nevyork, 7 (A.A.) - D .N•B: 

Qttavaya gelen bir habere göre, 
Kanada mi.ihimmat nazırı 'M. Ho· 
ve, Kanadanın So\'yct.ler birliğine 
ve Çunking hükumetine barp mal
zemesi gönderecesini vaadetm~· 

tfr. 

r i tizar -, 

1 

Harp var.i)ıetini g~ren ha· ı 
ritamızın kırmızısı bir yanlış· 
Iık eseri ters basılmıştır. Sa
yın okuyueularımrzdan Ö'LÜr ı 
dlleriz. 

L J 

A ne a m e? 
ark cephesind çok şiddetli m a• 

harebcl r olurk u Llbyada Tobruk 
unutulm~ gibidir. H:ılbukl T obruk 
mulıasaradudır. Bir İngiliz lıarp 
muhnhlrlne gore Totırukta 'aziyet 
o~ ıcdl. 
Şehirde bir tek ıdwl kalınamış· 

tır. llf'pııl deniz.den tnhllyc edll
nılştlr. Her gun oğle~ in \ c nk,am 
Stuka tan nrclerj şehri z.1~ nret e
der, bo' ada mub:ırcbeler olur. 
Tot.ınığwı dış müdafaa hatlarile 

Alınan ve ttaıy rm ,. r kaz
clıklan er Bl'llSmda geniş boş bir 
nıe,. ı ' lıı da muh::ıre
l:ıclar bu boş &n:..uıda .)a.pılmaktat'lır. 

s 
ı E Si 

l:'eııl a mc"' ıri awor. tık 
prog : BQyük a \e ftıtiras 

flhnt rintn şuh )'lldto 

MAEWEST'in 

Şehvet 
Enısalı>J.z. rışk w 
Biliıt ler bu 11 

trtmağa beşlııuw~ 

d nı 

!)ehime bir saz.ete çıkın ktu, 
fakat 48 sa · ı Mı ır gaze.. 
toterl muntıızamnn her giin Mısıra 
s-elınektc<lir. 

Donanma ısa~ eslnde yl~ecek ı

kmtı&-ı lOkhır. 

karııdun mu 

miş ::myrlmaz. Ara sıru dol ık yol 

lardan muh:ıberccllf'r ısıra gidip 
seı~· r::1edlrler. 

1 obruı.t.t h \3 dafi t-.np'arı ., 
ıııltr ıl~ozl"r a ı d.ı tııl, ıh• · 

~uıwck ~ıı blı dl' mu :ıbakn tcr
:Uıı cilllwl) .tr~ 



Yeni Neşriyat: 

is am Ans:ldo
pedisi 

Maarif Vekilliğinin kararı ile 
İstanbul Ünh·ersilesi Edebiyat fa
kultcsı tarafından neşredilmekte 
olan İslam Ansıklopcdisi.nln beşin 
cı CÜZÜ çıkmıştır. 

5 inci cüzdeki telü maddeleri 
tertip sıra~ına gore kaydediyoruz: 

Ali Kuşçu (Abdülhak Adnan), 
Arabacı Ail Paşa, Çorlulu Alı Pa
şa, Güzelce Ali Pa a, Hadım Ali 
Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa, Sürme. 
li Ai Paşa (Reşat Ekrem Koçu), 
Çandarh Ali Pa a (İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı), Damat Ali Pasa, Te
pcdelenli Ali Paşa (M. Cavit Bay
sun), Hadım Alı Paşa, Semiz Ali 
Paşa ve Amedci (Tayyib Gökbil
~ln), Mehmet Emin Ali Paşa (H. 
Uncunsu), Ai Şir. Allan <Zckı Ve
lidi Togan), Alp. Altaylılar, Amid 
(M. Fuat Kôprillu), Alp Arslan, 
Amasya tarıhi <Mükrimin Halil 
Ymaç), A!Usizade, Amıdı (M. Şe
rcfeddin Yaltkaya), Amasya (Bc
stm Darkot). 

Fiatı 1 liradır. 

* Maarif Vekaleti Sosyalizm ve 
Sosyal Mücadelelerin Umumi Ta
rihlerine Bir Bakış adlı bir kihp 
bastırmış. Bu kitap yüksek tahsil 
gençliğine ders ve müracaat kitabı 
olarak bastırılmıştır. 

TAKV/hl 
S EYLÜL 

PAZARTESİ 

AY: 9 - GÜN: 251 - Hıztr: 126 
RUMİ: 1357 AGUSTOS: 26 
HİCRİ: 1360 - ŞABAN: 16 
\ AK1T :u; ~·ALI F..Z,Co.1 

GUNEŞ: 

ÖGLE: 
1KlNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

7.30 Program 
7.33 MUzlk 
7.45 Ajans ha. 
8 MUz.ik 

6,34 
13,12 
16,H 
19,31 
21,09 

4,50 

11,01 
5,40 
9,17 

12,00 
1,34 
918 

18.30 MUzik 
19 80 Saat a 
19.45 Serbest 
19.55 Ml\zik 

8.30/8.45 Ev n s. 20.15 Radyo gıı.. 

12.30 Program 
12.33 MUzlk 

20.45 Milzik 
21 MUzik 

12.45 Ajans ha- 21.30 Temsil 
13 MUzık 21.4rı Milzik 
13.30 H MUzik 22.30 Saat aya-
18 Program 22.45 MUzik 
18.03 MUzlk 22 55/23 Y. Prog 

OR A İ DİS 
Cfld ve Zührevi mütehassısı 

Beyoğlu Suterazl sokak No. 5 
Nil apn.rtıman 2 el kat Tel 4373'l 

Leyli 

Erkek e • Nehari 

Kız 

İlk - Orta - Lise - Taksimde Sıraserviler 86 
Müdür: Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Ha~mct Kıroa 
Hususiyetleri: Yabancı dillere ehennniyet vermek, talebesinin 

sıhhat ve inzıbatıyle ya kından alılkadar olmaktır. 
Telefon: 41159 

T. H. K. genel merkez başkanlığından 

bastırılacak Makbuz 
Mevcut nümuncsine uygun el llşerlik pafta halinde 3,5 X 5 eba

dında 600.000 tutkallı makbuz bastırılması kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Eksiltme 24.9. 941 çarşamba günü saat 16 da T. 
H. K Genel merkezi binasında yapılacaktır. Muhammen bedeli 8000 
'\m muvakkat teminatı 600 lıradır. Bu i~e ait şartname genel mer
kez satın alma komisyonundan ve İstanbul Türk Hnva Kurumu 
şubesi başkanlıgından parasız ve rilir. 

istekliler, muvakkat teminat makbuzlarını havi usuline göre ka
patılmış kapalı zarflarını eksiltme günu saat 15 e kadar komisyo. 
na vermeleri. (7912) 

t;J.tmımıllill•• ANA - tLr - ORTA ve LİSE ........ j .. 

HAYRiYE LiSESİ YATILI ~·e 

YA.TiSiZ 

J"AT1H: Sarnçh:ıneja..,ı 

Kayıt için her gün 10 dan ı 7 ye kadar mektebe müracaat. E5kl talebe 

kayıtıannın yenilenmesine 8 eyıtUe kadar devam edılecektir. Tel: 2053 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
Mekteb.l:mize kapalı arf usulile «48.000ıı kilo ekmek alınacaktır. 

Beher kilonun)bedeli d3.00ıı kuruştur. İlk teminat tı48611 liradır. Ek· 
sillme 22/9/941 saat 11.30 da mektepte yapılacaktır. c7740• 

Nafia Vel(aletinden : 
Ek6iltmeyc konulan ı~ : 
l - Buru ıu işleri bırind şulıe müdı.rlugu mıntakosındal..i Apo}yont gölü 

eeddclerinin eekiz metre kotuna yı.k eltılıne i 'e dıılgalaru knr§ı mukavem,.tinin 
temini iı,:in de taş ile kaplanması amdi)al 'c inşaatı muhammen k~if bedeli 
nhidi fiyat e ası uzerindcn c44712211 ]ıra c32> kur~tur. ' 

2 - Ebıltmr 15 9 941 tarıhıııe ra~ılayan paz:ırıesi günü aat 15 de Anka· 
rada tu i•lrrı reı~lisi bina•ı içindr toplansn eu eksıltmc komisyonu odasında 
kupalı zar{ usulile yapılacaktır. 

3 - İstlklilcr, eksiltme şarlnamr i, mukavele prnje!i, bayındırlık i~leri 
gcnı-1 şartnamesi, umum ıu ıJeri for.ni şınnameiilc hu ıı•İ 'e fenni şartnameleri 
\C projeleri 22 lira 36 kuru: nıııkn!iılindı- sıı i:leri reı•lığinılen alaLılırler. 

4 - Ek iltm")'e girehilmek ic;ın i teklılerin 21634 lira 89 kuruşlul.. mıı· 

ukk.ıt teminat vrrmC!ı \t' ek•ıhm ı in yapıl cağı gunden en az Üç giın ene! 
ellcrindr. bulunan '~ıkol rb hirlıkte hır dilt-kçe ıle Nafia 'ckiletine müra.cant 
ederek bu işe malı us olmak üıere H ikn almaları "C bu '~kayı ibraı etme
leri faril ır. 

Du müddet itinde •csika talebinde bulunınayanlor eksiltmeye i~tirôlc edc
mczl('r, 

5 - l~teklilcrin tcl..li( mt'ktuplarını ikinc-i maddede yazılı ııaattrn l>ir 6'fl 
evveline koı:t.ır .ı foleıi tei ı~lnf' m uz un bi inde ,tnııel ri liızıı.ıdır. 

Po•tada olun gecikmeler kııhul rdılrnez. (5656 • i211) 

Iuhammen bcddi (23100) yirmi uç bin )UZ lıra olan 300 adet küçül.. u>ıunç 

takımı 20.10,9-U pazanctıi gunİJ saat (15) de kapnlı zarf usulıi ile Ankarada İda· 

re bıaasında &ııtın alınacaktır. 

Bu i'c girmek ıstıyenl nn ı 173:?,.SOJ bin )etli yuz otU7 iki lira elli kuruşluk 

j muvalı.:kııt ıeminat ile kanunun tayin ctıigi •eıil:aları v., ~ekl~Ucrini ayni gun saat 

114) e kadar komis)'OD reislı~:c vermeleri lazımdır. 

Şannameler para ız olarak Ank.ırad:ı lalttme dalresıııcıen, llayd.ırpa~ada Te· 

Dr. IS. de Ga 
TABANTO lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

D.A.Btt.I IUSl'AI.ırt.Aa 

tl'TIBAS 111 
'l'llael ~ &*- ... ~ 

Tel. O:OS 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zar!la ekslltmelerı hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını ihale 

5 

rindcn bir saat evvel alt olduğu komiıSyona vermeleri evsaf ve şartn<lmeleri ltomısyonlarındıı görül~· 
Cinsi. /tfiktarı Tuzarı Teminatı ihale t;ürıu saat ıc mahallı 

l.ılo lira lira 
Z dea 15 e kadar 

Zayi nüfus tezkeresi - Cide nü
fus memurluğundan aldığım nüfus 
tezkeresini ve askerlik şubesinden 
aldığım askerlik vesikalarımı zayi 
ettim. Yenilerini alacağımdan es· 
ki!erinin hUkümleri yoktur. 

Cidenin Horsa köyünden Ö. 
mer oğlu Hüseyin Tekiner 

~ade yağı. 

Koyun eti. 
Odun 
Kuru fasulye. 
Kuru ot. 
Patates. 
Er kundurası 
Er kundurası 
Saman. 

32,000 
40,000 

J,500,000 
80,000 

350,000 
50,000 

Çı(t 10,000 
Çıft 10,000 

ıso.ooo 

.... ... • 1 • • ·.. .. • ~ ..... .,..... • ... '"""l 

55,400 
2.ı.000 
28.125 , 
13,600 
21,875 
6,500 

92,500 
100,000 
22,500 

4155 
1800 
2109 
10::?0 
1641 
488 

5875 
6250 
1688 

---------~ 
lS.9.9 il 
J8.9.9tl 
18.Y.941 
18.9.941 
18.9.9.U 
18.9.941 
15.9.9H 
2:l.9.9·H 
19.9.9tl 

16 Kayseri. 
16 Balıke5ir. 
Jll ) 
12 ) 
ll ) Ç.orum 
H ) 
16 Erzurum 
16 
16,30 

* 8,)68 ton -odun alınacaktır. Pazarlıkla lk~ilıme i 18 9 941 Perşeınbt 
saat 16 da Bü)ükçekmt.'Ce Karaağaç köyunde a~keri satın almn konıicf0° ---'1 

1' vakitte komisyona ıelmelcrİ· 

taliplere ıle ılıole edilrbilir. İsteklilerı.111 (!)U-7414 De-ıet Dealzyollırı 1 )llpılacoktır. Toptan veya aırı 8)rl 

İşle esi İlinları 1 11,000 oılct palaska ka} l~l olrnaratı"ır. Kııpalı uırHn ek!iltml"5İ 13 
8 EYLO LOEN cunıartı-si sunu saat 11 de Erzurumda askeri snıın olma koınis}onıında >•P

1 

1 
tır. Tııhnıin lıeıleli 20,900 Ura ilk ıenıinntı 1568 liradır. :\umune, rvsaf ' 

15 EYLÜLE Kadar nıe;;i komi~)onıla ı;öriilur. Taliplerin kanuni ~csikalarilc teklıf mektupları~•. 
ı sautiııılcn lıır saat cHd komisyona \ermeleri. (!)76 · ;OJ 

Muhtelit Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 

Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
Karadewz lıattıııa 

n rtın hattıııa 

lunit hattına 

Bandırına hııttına 

KaraWga hattına 

Jmroı; batt.ına 

AyYalık hattına 

Jr.mlr Jlıhe 6Ürat 

b.ınlr ikinci sürat 

Pazartesi 17 de (GUneysu), Pcrşem
lbc 17 de (Erzurum) Galata rıhtı-

ımınctan. 

Cumnrtesı 18 de lAnafarta). lİş'arı 
ahire kadar hafta.do. bir posta yapı
lacaktır. 1neboluyn kadar gidecek o
lar bu posta gidiş ve dönüşte Akca
Jwcaya uğnyacaktrr.) 

Salı 8 de (Mersin), Perşem'be 8 de 
( I3artm). Tophane rıhtımından. 
Sıılı, Perşembe ve Cumartesi 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de (:\lurakaz). 
Postalar Galata rıhtımından kalkar-
lar. 
(NOT: Salr, Perşembe .... e Cumartesi 
gllnlcri esa.s postalara ilaveten saat 
10 da Galata rıhtnnından ııtıve birer 
\'apur kaldırılacaktır. llfıve vapurlar 
aynı gün Mudanyadan 16.30 da ls
t~1bulıı döneceklerdir. Bu suretle 
J','udanyadan İstanbııla her gUn va
pur vardır.> 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 
8 de c::::arakaz). Galata rıht •. nındaı•. 
A)TJCa Ç;ırı;'lmba ve Cumıırtesl 20 de 
(Konya). Tophane rıı.tımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topf anc nhtımınd:ın. 

Pazar 9 üı <Barlın). Tophane rıb· 
tımından. 

Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 
12 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

Pazıı.r 16 dıı. ılzmir). Cıılata rıhtı
mından. 

Salı 13 de (Tırhan). Galata rıhtı

mından. 

Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıh· 
tımından. 

~OT: Vapur seferlerL hakkında her tUrlU malümat aşa(a1a 

telefon numaralan yazılı acentelerimizden öğren lebllir. 

(;al.ata ~ Acenteliği - Galotn rıhtımı, Limanlar Umum 
MUdUrlUğ'll binası altında . . . . . 42362 

Galata ı.Ube AocnteJlği Galata nhtınu, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında . • • • . . . 40133 

$1.rkeci Şube Acenteliği Sirkeci, Yolcu Salonu • • • • . 22740 
(i931) 

* 
1 

2500 çift er fotinine talip çıkın adığından pazarlıkla ckSıl 
1 

24 91941 Çarşamba günü saat 16 da Merzifonda askeri satın 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedelı 21,250 lira kati t~ 
3187 lira 50 kuruştur. Nümune ve şartnamesi komisyonda g! S 
Taliplerin belli vakitle komisyona gelmeleri. (970 - ıS 

* 2000 adet tnvla halalı alınacaktır. Bu gibi halat verebil~ 
12.9.941 tarıhine kadar birer nümunelerini Ankarada M. l\'f. '' 

9 
alma komisyonuna vermeleri. (1012 - 78

2 

* Keşif bedeli 121,613 lira 68 kuruş olan aşı ve serom evi ı.ııı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş tur. İhalesi 25.9.941 perşet'll~ 
nü saat ~5 te Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda~ 
lacaktır. llk teminatı 7730 lira 6 9 kuruştur. Taliplerin kallll ,

0 
sikalarile tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 1' 
yona vermeleri. Keşif evrakı 60 8 kuruşa komisyondan aıını~S 

(1018 - 1 

,,._ o~ 
Beher kilosu 4-0 kuruştan 490, 000 kilo sığır eti kapalı znr 

siltmeye konmu§tur. İhalesi 23.9. 941 salı günil saat 15 te Y•10 

Tan otelindeki askeri satın alma komisyonunda yaptlacaktır· 
Taliplerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ihtı!C 

tinden bir saat evvel komisyona vermeleri, evsaf ve şarttı, 
Ankara. İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda d 
riilür. (1020 - 7915) 
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5 

40 

80 

ııo 

800 

l.2ot 

Uot 

80.000 

tertip !? ncl 
p!Anı 

İmmiJe 
miktarı 

Um 

ZIS.oot 

lt.000 

5.000 

2.000 

1.600 

500 

100 

50 

10 

8 

~ 

«klll•-l 
İkramiye 
tatarı 

Ura 

25.toO 

30-000 

25.000 

80.000 1 

80.000 

60.000 

80.000 

60.000 

(f.OO•J 

2.ao.ooı; 

'720.00f, 

ıellum ve acvı. §dliğinden d1gııııa.akıır. c1690> Beyoğlu kazası Tapu s:cil muh:ıfızlığında __ 
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J 
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ı--+--+-t-c 

1-+--t--+--ı.-r-+--lf--

ı....J-+--+-+-a 

oldtm Sağu: 1 
ı oa.t; Evin k ımlarırıdun 2 - GUn-

1 r: Yer 3 Kesmek 4 - Pek az; 
llk mektep dersl nnden 5 Tersi; 
az görUlmllş 6 İstihza eden 7 
Raşeye kapıl: Yapma S Tersi: Ek 
D M.ıka dem; 01:,;dıldcrimizdcn 

10 B r k ı \B ; Cına lı 11 - Uzal< 
i ;:arrll, l{ısırlt-.. 

l'l:knrıd ın A~ğı~ a: 1 - Kirli ız 
bırakın • B r hayvnn 2 Bir uzvu-

hastalrk 3 - Gazctenız 

)~u· 1ş; Famlly:ı. 

., "aı .ı rmın vasfı. 6 Ve 
l Ş ftnf bir madd 

8 Bır rıt'v şeker; Erkek kt'çı 9 
E Kt bir ı.üh; Maruf bir aktörUmuz.; 
Tabaka 10 Zarf edatı; Bir hay-
\ u ı ıccm) 11 Fakat; Nefi edatı. 
E\.\ ELKl m. Ll\IACANIN HALLİ 

'olılan ~ağıı: 1 - :Mostralık 2 -
Har; Ait; Et. 3 - Ü tUn; Mıs
ra 4 Saat; Çalak 5 ÜlkU; A
lt '.:>et 6 - LCıt; Kutu 7 - Adetle; il 
Net 8 Adam, Ama 9 - Beğen-

mcdı 10 At; Kal:ly 11 - Alçak; 
I<ilo. 

l'ukarıdan Aşağnıı: 1 - HUsüıı; 

A'ba 2 Masal: Ad ta 3 - Ortak; 
Dag 4 Ütlllemc 5 Tan; Ut; (a) 
Nka 6 (Af) Ri (kal; Çatlamak 

D Sabun, lyı 10 Kerpeten 11 -

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE Pi.ANI 

--

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 Urallk = 2000. - Lln 
s > ıooo > = aooo.- > 
2 .. 700 > = uoo.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > ~ > =~.- > 

KEŞWELEB: ' ~ 2 Ma,yuı, 35 > 100 > = SSOO.- > 

ı ~ a 1 80 > 50 > = .ooo.- > 
Mriblıertade ~- ıoo > :o > = eooo.- > 

i ,At.nıııl•, Emcl 8 - Ilık; Adakl 

Ta; Tut, Oto. •••mmı•mm~:l'li~~~~::!:ii!i~:::l.!:=•••••' 

1-5346 
Tahrir komlsyonuııca hazine adına yazılmasına binaen Ltanbul 

derterclarhgınca senetsizden hazine namına tescıli ıstenılen Sutıü
cede cııki Demirci, yeni Şeker kuyusu sokağında eski 21. 2:;, yeni 
23 numaralı ga)ri menkul için 19.9.941 tarihine müsadif cuma 
günü saat on beş buçukta mahallinde tahkikat yapılacağından bu 
senetsiz mal uzcrinde bir hakkı tasarrufu iddia edenler varsa vesa
iki tasarrufiyelcrile birlikte muayyen gtlnde mahallinde bıılunacak 
olan menıurt.ımuza yahut daha ~vvcl Sultanahmctte Beyoğlu tapu 
sicil muhafızlığına müracaatları i!An olunur. (7850) 

= 
as 

Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi· 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi. 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muaınelelN i. 
Para birlkUrenlcre 28,000 lira ikramiy~ verıyor 

Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 ade-t 
4 1) 

4 )) 
40 1) 

ı.ooo liralık 

500 )) 
250 )) 
100 )) 

4,000 lira. 
2,000 1) 

1,000 )) 
4,000 )) 

100 adet 

120 il 

160 il 

50 liralık :S,000 lira 
\ 

40 

20 - il 

4,800 )) 

8,200 )) 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı di.ı~mlyC'nlere ikramiye çıktığı takdirde "1 20 fazlasilc 
vcrilecekt1r. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylül, 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 

Twn bilet !, yanm bilet 1,5 Jlradır. 

Hasılatın % 60 ı ikramiyedir. Çekili!} bu 
ıız~r~ ıs EYLÜi. 9U de tzmlı· t~ntemasyoıınl 

Biletler.tnlzt 10 Eylfıle kadar dcğ~tlri"lz. 

Emlak ve Eytam Bankasındail 

Satılık enkaz 

No. Yeri 

2766 13eyoğlunda, Ta tavlada Boı. kurt sokağında eski 2, 
nl 239 sayılı hane enkazı 

~886 Mercan, Fuat Paııa caddesin de kilin eski erkanı harb' 
ye binasının enkazı. 

Yukarda adresi ve tafsilatları yazılı enkaz: açık arttırJ11B 
le ve peşin para ile Sqh§a çıkarı lacakhr. 

İhale 15.9.941 pazartesi gilnü saat 10 dadır. Muzaycdc ı> 
verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teınınııt 
derhal arttırılmıyarak ihale kimi n uhtesine icra edilirse 
~kçesi ona ikmal ettirilecektir. 

bteklllcrin pek akçesi, nüfus tezkeresi ve üÇ kıta fotoğr' 
ikte bildirilen gün ve saatle :iU bemiz emlAk servisine gel, 

(893 ...... 

Basıldıtı yer: VATAN MATB AASI, Shibl ve Ncşrb"8t 
rJ 

AH."IET EM İN YAL~AN 


