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Otobüsler hakkında W 
verilen yeni karar Şiluselburg 

işgal ed
0

ldi 
1 .. 

W lnön" Kampında hava 
Bre;i~d~!:~vsk tören"bu abahbaşlad 
bombalandı ! 

Bazı hatlarda lşllyecek otobtlslerıa 
sayısı tahdit edildi 

[Xararlaııtmlan ve bucllndeu itibaren tatblkıım geçilen listeyi 
aynen veriyoruz.] 

Benzin tahdidi dolayıslle baZr bat- r;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
larda otoblls servia!erinln kaldınld;· 

ğı h&kkmdaki neııriyat llzerine, 1''-" 
doğrusunu tahkik etmi4 ve dUnkU 
nUsııarnızda, sade Balurköy hattına 
lş!lyen otdbUslerin &kldınldığını, dl
hrlerlnln !~emeğe devam ettiklerini 
bildirmiştik. 
Verdiğimiz ha'beriıı doğruluğu le· 

eyytıt etmiştir. Sade, dUn, Belediye 
t'els muavini LOtfi Ak.soyun rel8liği 

•Itmda toplanan koI!\ilıyon, yeni bazı 
<ararlar almıştır. Ezcilmle, işlemesi
ne müsaade edilen hatlarda, esasen 
intizamsız olan otobüs servislerini 
hareket sa.at ve iBUkametlerine göre 
ayarlamVJ bulunmak.tadır. Buna ait j 
neticeleri aynenen bildiriyoruz. 

TAKSİM - YE..'<İMABALLE 
HATrl 

Yenımahalle - Taksim battnd&: 
.. kiden 37 se!erdı) şimdi 18 o lndl

l":lmi.Ştlr. 

S&bahleyin, 7 de başlıyan servi• ya 
tırnşar saat aralıkla 11 e kadar de
vam edecektir. 
Akşamları, 17 de başl&yıp 23 de bi 

t.<:ektir. 
Pazarları 17,25 de oJan servht ke.l· 

!lrrıımış ve saat 24. e na.kledilmf.1tir. 
Bu h.atta 11 den 16 ya kadar ota 

hus yoktur. 
Bu program aynen geliş seferlerin 

~. de tatbik olunacal<.tır. 
t\'l)p - KERESTECİLER l(ATTI 

S&bahley!n 6 da başlayıp bazan on 
heş dakika ve baz.an yanmşa.r saat 
1&.ı;ıJalarla 9,30 a kadar. 

ögieden sonra: 16,30 dan itibaren 
)ine ayni fa.sılalarla 21 ı kadar de· 
'1rı edecektir. 
Öğleden sonra, 17 den 22 ye kadar· 

'~i fasılalarla serviS yapılacaktır. 
A.\·det seferleri de karşılıklı olarak 

"ıonldir. 
lçl!:RE1'"KÖY - KADIKÖY llATl'I 

Sabahleyin: 7, 8, 8,30 da; 
"-kşam: 17, 18, 19 dadır. 

~IKÖY - lÇERENKÖY HATTI 
Sabahleyin: 7,45. 8,45, 9,15 de; 
"-kşam: 17,30, 18,30 ve 19,30 dadır. 

R.urr - SlRKECt HATTI 
Saba.!ı: 7,30dan yarımşar ıaat tası. 
arıa ıo e kadar; 

1."-kıam: 17,45 ten yarımşar saat 
"'ıiarla 22 ye kadardır. 
-'ıVDET SEFERLER: 

SffiKECI -RAMl HATJ'I 
Sabah: 8,30 dan, yarımşar ııaat 
'•lıklarla 11 e kadar; 
~:. 17,45 yarımpr saat ara
ltıarıa 21,15 e kadardır. 
~alnız bu son servis henüz katı 

Barbaros 
ihtifa i 

Büyük denizci
nin şanına layık 

zenginlikte 
olacak •.• 

B.u.....~ 

Türk denizlerinin ulu ka.hra.ma 
nı A.ınıraı Barbaros'un ölümünün 
yıldönUnıu olan 27 EylCtlde, Be· 
şıkta.ştaki türbesi önUnde, bir 
• anma ., meruimi yapılacaktır. 
İhtıfaUn parlak ve Barbarô!'un 
hatrre.sına IAyık ola.bilmesi için 
esastı bır program ha.zırla.ttmış
tır. 

Betedıye, Arn;rat Şükrü Okan· 
dan aldıfı numuneler üzerine Bar 
bal"OS devrtncte harp gemilerinde 
kullanılan S'Ülle numunelerinden 
iki tane yapm19tır. Bunlar Bar
baro! tül1be~inln tnu<Jluğunun ik i 
yanına madent &Utunlar üzerine 
rekzalunacaktır. 

"-·--'"'."'---..J olarak ıtararlaşmaınıştır. 
Programın tatbikıne 

itibaren başlanmıştır. 
bugünden 

Irana doğru giden 
hat tamamlanıyor 

Demiryolu inşaatı 
süratle ilerliyor ..• 

~nkara, 10 (Tele!onls.) - Nafıa 

Neva nehri kıyı
larına ulaşıldı! 

ı.elllagr.ıd tam bir 
çember rçıne 
aluımışbr 

Gomel ve Odesada 
şiddetli muharebaler 
Berlın, 15 (Radyo - 7.45) - Al

man orduia.rı ibaşkumandanlığmın 

tdbllğl: 

Harp. 1200 kilometrelik geniş bir 
cephede şiddeUe devam ediyor. 

Alman orduları, !hava kuvvetleri· 
ne mensup savaş tayyareleri teşek· 

küllerinin yardnnı ile Lenlngradın 

9arkındaki Neva'ya vasıl olmuşlar-

dır. 

Ladoga gölU kenarındaki Şlussel

burg şehri, piyade alayı tarafından 

işgal edilmiştir. 

Lenlngrad şehri, Alman ve Fin 
kuvvetleri tarafından tam bir çem· 
ber içerisine a.t.ınmı.ş ve bütün müna· 
kalA.tı kesUmlştir. 

G-Omel ve Odesa civarında -11iddetli 
muharebeler devam ediyor. 
Savaş tayyarelerimiz, gündUz ve 

gece Lenlngraddaki sllA.h ve iaşe de-
polarını bombardıman etmi~tir. Mos
kovaya bır gece akını yapılmıştır. 

Mühim b;r masele: 

çORÇtt. 

Çörçilin 
nutku 

Tam metin 

Petrol boru:arı 
artık emniyet 
a:tındadır ! 

"'\ 

71 A iman ve 24 
Rus tayyaresi 

diiştü 

A:man zayıatı:"' 
2000 ölü, 300 
esir, 17 top, 41 
mitı·i lyoz, 19 
tank,96 kamyon 
'"-------,J 

'M'oskova, 1 O (Radyo - Saat 
9

1
45) - Sovyet istihbarat bürosu. 

nun resmi tebliği: 
9 Eylül günü kuvvetlerimiz bü

tün cephe boyunca düşmanla çar
pışmalarına devam etmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz düşman bir
liklerine ve hava meydanlarına 

karşı taarruzlarda bulunmuştur. 
7 eylülde. hava muharebeJerin

d't! ve yerde 71 düşman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Biz, 24 tayyare 
kaybettik. 

Garp cephesinde bir Alman bir
liği püskürtülmüştür. Miralay Çi 
kof'un kumandasında bulunan 
Sovyet kuvvetleri Almanlara ağır 
zayiat verdirmiştir. Düşman harp 
sahasında iki bin ölü bırakmış, 

jOO esir vermiştir. 17 top, 41 mit
ralyöz, 19 tank, 69 kamyon ve çok 
miktarda harp levazımı iğtinam e
dilmi tir. 
Artçı kuvvetlerimiz, Brestli-

tovsk'ta bir çok mühimmat depo
ları tahrip etmışlerdir. sulh yapmak denizine kadar uzanan 500 

milli~ yol, Rusyanın kalbi- Londranın verdf Al 
. stemiş~er \,,.. ne vasıl olmaktadır. 'bir llabere ~re:. 

~------------._. ~ Loııdra., ıo (Radyo - Saat 8.13) 1 g ı İngiliz Başvekıli B. Çorçıl, dün A-

Am erikanın Fin- 1 vam Kamarasında alkışlarla karşı- 26 g Ün de 9 
• h d •t lana.rak söylediği nutukta evvelA, 

landıyayı le l 1 B. Ruzvelt'le yaptığı mUIAkatı ba- A f k 
ettigv i siiyleniı:or his mevzuu ederek başlıca meseleler i.man ır ası 

::J Uzerinde mUhtm neticelere var.ıldtğı-'"----------...:.J nı söylemiştir: • h d•l • 1 
1 - Jngiltere ve Amerika hUkü· ım a e ı mıŞeeo 

Helsingfors, 10 (A.A.) - Ameri· metlerinin ve m :UeUerinin bugün ma_ 
ka hUkiimetınin. Fin siyasetinin ruz bulundukları müteaddit tehlike
son zamanlarda almış: olduğu ·s-

Londra, 10 (A.A.) - Alman gaze-
telerinin milnhasrran Rus -

tikametten dolayı pek ziyade en 
dişe içinde olduğu zannedilmekte
di. Vaşingtonda, bu ~iyasette ya. 

Ier ka.rştsındak ı. hareketlerinin saiki Smolensk mıntakasında 28 günden 
ve rohberi olan umumi prensipleri ve beri devanı eden muharebe Almanla.· 
hedefleri gösterir 8 maddelik beyan· 
name. 

1 kın bir zamanda hiç bir tebeddül 
2 - HiUerin Rusya.Ya. karşı yaptı

ğı çirkin ·hücuma, Rusyanın mukave· 
met edebilmeslne yardım •r.tı.haz edi· 
lecek tedbırler . 

husule gelmedıği takdirde, Ameri. 
ka hüklımetinin Finlanda hükU
metine karşı hattı hareketini sil· 
ratle degiştirmesi muhtemel görül
mektedir. Almanyanın yavaş ya. 
vaş Finlandayı istilaya çalışması 

Vaşingtonda endişe ile görülmüş
tür. 
Vaşingtonda Ruslarla Finlanda

hlar arasında. mütareke müZake
relerinin hakikaten yapılmış ot. 
duğu ancak Mareşal Mannerhei
min Rus Carelie'sinin Finlandaya 
ilhak edilmesi lüzumundan bah
setmesi üzerine Rusların görüşmfl!· 

lere nihayet vermiş oldukları be. 
yan edilmektedir. 

Spiçberg niçin 
işgal edilmiş ? 
lngilizlrr garp cephJ
sinde sık sık baskınlar 

3 - Japonyaya kar.şı takıp edıle· 
cek siyaset ve kabil olduğu takdirde 
Uza.kşarkta Büyük Britanya. ile Bir
leşik Amerikanın emniyetini veya 
menfaatlerini tehlikeye koyabilecek 
daha başka tecavUzlerin durdurul
ması ve bu SUreUe harıbin Pasifik de--
nlzine ya.yılmasının men'i, 

1 (Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 

Refik Saydam 
Hava 

Kurumunda 

rın hezimeti ile neticelenmiştir. 

Rus tebliği hezimete uğrıyan dil~

man birliklerini şöyle sayıyor: 
Bir hücum fırkası, 51 inci piya· 

de fırkası, 17 inci mot.örlü fırka, 105 
inci tank fırkası, 137 inci Avusturya 
fırkası, 178 tnci Avusturya. fırka-

sı, ı 78 inci, 292 inci ve 268 inci pi· 
·yade fırkaları. 

Ruzvelt 
ve 

harp! 
Amerika 

siyasetinde 
bir değişiklik 
olacağı söyle-!eti yurdun üç muhtelif nok

llda demiryolu inşaat faaliyeti
~evam etmektedir. Ö&ı-endlği
göre, İran hattı ray ferşiyatı 

•1 ufak noksanların tamamlan-
ırı.dan sonra önümôzdeki ay
a Kurtalan istasyonuna vara
l1r. Bu suretle 320 kilometre 

bu hattın 160 kilometrelik 
ı işletmiye açılacaktır. 

, 

' 
j
yapacakl:r. ını söyliyorlar 

Londra, 10 (A.A.) - Almanlar, hU 
"' kOn'ıet tnerkezıne Ruslar veya İngt· 

liZler t&.ratından yapılan hava akın
ıa.rının döniUncU gec:esi olan pazar 
gecesinden sonra. bu sabah tnglliz 

Çalışmaları 
yakından takip 
etti ve takdir
lerini bildirdi 
Ankara, 9 (A.A.) - Se.yın 

Başvekil Doktor Refik Saydam 
bugün TUrk Hava Kurumu ge
nel merkezine gelerek bir buçuh 
sa.at kadar kurumun mesaisi hah 
kında tetkiklerde bulunmu11 ve. 
reis Erzurum mebusu ŞUkrL 

KoÇaktan izahat almışlardır. 

niyor! 
Vaşington, 10 (A.A.l - Almanlar 

tara.tından batırılan Steel Seatarer 
ve Sessa ismindeki iki Amerikan ge· 
misinin ziyaının ve Geer torpido muh 
r:.bine karşı yapılan hUcumun Ame· 
rika siyasetinde değişlkllklere sebe· 
biyet vereceği tahmin olunmaktadır. 

illa muvasalamızı temin ede
oıan hattın İran hududundan 
gölü sahilindeki Kapvan şeh
kadar tulü 330 kilometredir. 
n Aliizıgdan itibaren Çapak· 
hizalarına kadar 130 kilomet
' kısım üzerinde c;-alışılmakla
~apakçurdan :M:uşa kadar 120 
etrelik kısmın inşaatına bu

"rde ba~ıanacaktır. Bu hattın 
hududuna kadar bütün etild· 
l::ıitirilınistir. 220 kilometrelik 
ıazarı, Di.ızce, Bolu, İsmetpa
rndidi hatlarının elüdleri ik
~dilmek üzeredir. 

hattın temdidi olnn. ş.,mu· 
ı:ımaııeık kısmının cttidlerine 

tımıştır. Bu hat Oı::mancıktan 
en Gümüşhacı köy, Merzifon 

asyadan 'eçcrek, Erbaa ve 

Münakalat Vekll! Ali Fuat Cebe oy 

Niksarı takiben Erzurum hattile 

iltisak peyda edecektir. Zongul-

dak • Kozlu hattının inşasına de-

vam olunmaktadır. Bu hat önü-
mtizdeki sene sonunda ikmal oıu .. 

nacaktır. Hattın üzerinde biri 

1350, digeri 261 metre tulün<ie iki 

tünel bulunmaktadır. 

kıt'alarının Şimal buz denizindeki 
Norve<;in Spitzbeıı:- adasını işgal et· 
tiklerini ötrenm1şıerdtr. Bu hareket 
onlara garpte iki.ncl bir cephe mev
cut olduğ'Unu ve bu cepheden Alman· 
ya dü~anlarının !her saniye çıkıp, 
bitmek tükenmek bllmlyen garp cep
hesinde, dağınık bir halde bulunan 
Alman kıt'alarının işini son derece
de güçleştireceklerini öğrenmlşlerd!r. 

Spitzberg'e yapılan ihraç hareketi
nin hedefi Almanların bu adanın 
maden servetlerinden istifade etme
lerine mAni olmaktır. Bu seferin plA.
nı Londradaki Norveç hUk11meti ile 
tamamile mutabık kalındıktan son:ı, 
ha.zırlanrnıştrr. Norveç hUkümeU 
Spitzberg'i ıstUA. etn1eleri tehlikesi 
bulunduğunu bilmekte idi. İşgal Al· 
mantarın hiçbır muka.vemeti ile kar· 

Kurumun bugünkü çalışmala

rından ve müstakbel mesaisi üze 
rinde alınan tertip ve tedtıirle.ı:· 

den memnuniyetlerini ifade et· 
mişlerdir. 

şılanmadan IAmamlanmıştrr. İşgalin 
tık gecesi birçok Norveçli madenciler 
allelerile birlikte lngitereye giderek 
müttefiklerin harp gayreUerine yar· 
dım etmek arzusunu umar etmişler· 
dlr. SpltzbergU bt.rçok gemiciler set· 
best Norveç filosuna iltihak etmek 
içın İngiltereye gelonişlerdır. 

Sesse hAdisesi, diğer iki hAdl!ede11 

çok daha mU!ıim addedilmektedir. 
Sa:;sa'nın tzıandaya ve İzland& bülul
metine yiyecek içecek götürmekte bu 
lunduğu ve hamulenin !zıa.ndaya İn
giliz ve Amerikan garnizonlarının de· 
ğ"ıl tzlanda. hükOmetinin olduğu mu
hakkaktır. Bu geminin Panama bay
rağını hAmil olması keyfiyetinin A· 
mertkahlar üzerinde büyük bir teslrı 
olmıyacaktır. ÇUnkü gemi, bir Ame· 
rikan kumpanyasına a.it id1 ve Ame

rikan sicilleirne kaydedilmek Uzere 
kaydı Fananıa sicillerinden silinmek 
üzere ıdL Ziya.uun dah& erken haber 
verilm.mıeel aebebl, bırçok tet..trlere 
yol açmak~ 

Gazeteciler ve davetliler önünde, 
tecrübe uçuşları yapıldı. Gençler, 

üstün meziyetler gösterdiler •.. 
İnönU, 10 (Hueusı surette giden 

arkadaşnnızdan) - İnönü kam· 
pmda bugün yapılacak tören için 
dUnden bütltn hazırlıklar tamam
lanmış ve tecru.beler muvaffakiyet· 
le başanlmıştrr. Kampr, yerde plA· 
nörler, gökte parB..fUtler doldur
makta idiler. Beyaz kanatlı genç· 
lik gökyüzUnU bir martı sUrUsı1 

gibi kaplarnıştr. 
Merasimde hazır bulunacak olan 

matıbuat mensupları ve tayyareci-

\. 

lerimiz tecrt»>eleri takdirle takip 
etmişlerdir. 

Bu sabah erkenden UÇUf tec:rU· 

belerine başlandı. Alınan netice

ler henüz tesbit edllmemlşUr. Genç 

ler ve bilhassa kadın pilotlarımra 
arasında görülen gayret ve mu· 
vaffaklyet, her tUr!U takdirin fev
kindedir. lstiyen gazeteci arkadaş 
ve davetliler de uçurulmaktadır. 

ÇAPA.NOGLU 

Gözden mahrum talihsizler 
arasında birkaç saat ... 

Görm ·yen müzisiyenler 
·şum y n ve konuşa
mıyan münevverler 

ilk bakışta gözlerinin görmedi
ğine inanamadım. O kadar canlı 

bakıyordu ki ••. Ne giizel de 
daktilo kullanıyordu •.• 

Görmlyen talihsiz ge:nı; lerden milrtkkep bir orkf'btra 

Ninelerimizin r;ok de!a dualanna l mağını .kaybettik.ten sonra. c;ıldır

bile ekledikleri bir temennileri va.r- masile ve ölümü dilemealle an1aya .. 
dır: «Allah.un, sen bizi eıden) ayak- biliriz. 
tan, gözden ... etme!> Gençler soka- Faka.t, hılkatin k&hrma uğra.yan 

ğa çLkarken, torunlar mektebe gi- bir tok zavallılar da, hiç günahları 
derken, arkalarından okunan c-Aye· 
tUlktir!i> ye bunun gibi c!!'en, kaza.- yokken, bazı uzuvlarını kaybetmış 

dan, bela.dan esirge!> dilekleri de olarak dünyaya gelirler; o zaman 
UA.ve olunurdu. bunlar, cemi.yet içinde, çok kere hiç 

Bir tek parmağın bile ha.ya.ttar.. bir şey yapamaz, eefalete dilşer ve 
kıymetll olduğunu, bUyllk muslklşt· l>ırer m\19tbet olurlar ... 
nu ve pi.ya.n.ist Schuman'm, bir par· (Devamı Sa. 4., Sü. a de 

HADİSELER - FiKiRLER 

Doğru ve yerinde bir teklif 
Hamid REFİK 

HABEB'de LAEDRi (bl<im 
Münir SWe,rman Ç:>panotlu) 

sevtmll talAkatile, belOOiye cezala· 
nnm haldı ve yerinde olduğunu 

yUzde yllz iı>bat eden mt...Uer say
dıktan ıonra., ckoJJektıt ceza Ul!iu· 
ili> gibi oapUI& kads.r orijinal bir 
infaz sı.temı t<ıldlt ediyor ve di

yor ki: 
cHatta daha ileri giderek dl· 

yecejtim ki, 'belediye halktan 
kollektit cezalar almalıdır. Bir 
maQ:ıallede, bir evden eokağa. stip
rlintü rnU attılar, bUtUn mahal· 
leyi cezalandırmalıdır. Ve ha!k
ta. disiplinli bir şehir terbiyesi, 
esnafta ticaret ahlAkı teessüs e· 
dinclye kadar, böylece, idart ce
zalara ihtiyaç vardır, UA.h ••• > 
l\IUnir Süleyman, bu kabil ceza· 

tara cidali ceza» adım vermekte 
lı&klıdır; takat -ı haklı olduğu 

cihet, kollektlf eeu nazariyesini 
dayadığı ablılki taneldlr. 

mç fUpbı> yok, bir ıemt, bir ma-

halle, blr sokak, görenekleri. Ad~t· 
le.rJ ve an'&uelıeri içinde blr kül te. • 
kU eder; burada. oturanıann, hat
ta. gelip geçeoleı-ln, umıuni yaşa
yıt ıstlkametlerı il:inde tilbl olduk
ları f&l'tlar, ya bu kWlün muhtelif 
cUzülerin.l Vıicude getiren, yahut 
bunlara göre ayarlanmlJ birtakım 
hal ve vaziyetlerden ibarettir. Şe.
l·et o semt halkı temizliğe ıneırak· 
I{ kimselen.e • kl bu «meraklı ol
nıunın da muhtelif içtimat sebep. 
lerl vardır • ortalık· temiz durur 
temiz görUntir, ve o yer temlz.Uğl: 
le ,ııııret bulnr, Aksı takdirde, 
netıce de akSlnedlr. İstanbulun her 
iki şiılıretıe tanılın~ yerlerini dü
l!'ÜDllnliz, ne demek lstedtğl.mlıJ 
anlarsınız.. 

Faraza temlzllğlle şiıbret bol· 
muş bir ..,.,.tte biri rılop da soka
ğa. röp atmak ı.tese. derhal ıs.ğ

dan soldan Jtinu.lar yUkaellr; Jıom· 
şular ayaklanır ve onn o 1'1 bir 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

, 
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Boşanma 
meseleleri 

- uaıouıt Sen1Lcı., 

l __ k!üeilifi : Nizamettin N~zif B JrkaÇ gön evvel lDl!lfi-
- ea bir it buluna-

s.a d ık •b• ey: "-.Vay, arslan vay'··· ::::.r=r ,....ıa .. :'artınrı o-

d 
Ou aenellk bir ı, e,·ıeume ,..e 

ıye s.oylendı. Ona bir gözdagıv ::::::::.:'"7:~:..": oisbi bir k ıazlalığ'ın m'Je de, mes'ul ma-

Ve rJ rSe mesele kalmaz.,, k.:; .. ~~U.:.~:.m:kA;.:ı~:, ':::~ 
- •N _yazi ve avenesinin takibi- ı l . d R ......... pnıuay;iyarı gonn .dikleri ka-

ne memur MirJıva Hacı N . P erın e esneye iki saat mesıtf~ deJtJşlJ 1 ·~ , 
azmı a- Pomaçam kö · f a k · or: v"' 0 lift-., 

0 
• 

l~YI maklnc baŞlWl cclbettim va- ~mantıkta b 
1 
~ ~varı~ a :ede~ naa.llatte olanlar hakhdırla.r. 

~':ı~i'ı:~~:::.· ~~ g~ndğenberi. şid- gelen liaber~e~~:~ a:ı~ş.;;~ır. Bu 
1 

Jmayı k;l•yla,tınnaya bir ıu-
hi n 'f• un u unu, fakat köyun bir taralı göl oldujundan I .ar mıdır 

b 
r e ıcc elde edemediğini ceva- haydut üzerine ntclif ci!icller•aJlun z.aru. rl b.Jr netice olması tak_ 

Prı bildirdi Niyaz· ·ı mu • • .ı. ı ı e arkadaşta- den asker sevkeaerek çetenin kuşııncte, bugtınku ahkAnumızda mü-
~:t~~ k~:: ayrılıp, biri İstarova'da, tıJması ve her tal"aftan :cııkıştiaıt blttakım maddeler Laten mev· 
C asan sancağı dahilinde larak habislertn hain arkadsşl' eutıur. • taltım olan bu gibi sehepler 

k e~md en.~ cihetlerine ve yetmiş birlikte mah"Vedilmelerfne r~ dı,.ını.la kalan ha.Her ise, boşanın& 
ı_şı ('n ıbarct u··ç.. ·· _ _. d •r· bl 

0 
. uncu kolu fse olunması ve göl tarıu.ın a• 1.. için r Anın, bir ıaruret tt:!kll ede-

('>l)r~nın Kocacık nahJy~si istika· ıarına yahut Prister dağ1J i 1_ n1e:ı.k>r. 

V
me

1
t,_ncfen Oh:ri kazası dahl1iride tica v~ rirarlarına, imk~rakııu· :\fedenJ kanundan evvelki aile hü-

e aşla köyUn ·ı · · ıı .ı,. 0 
e gı rnış ve dün ge- maması ehemmıye e kUmJcrı aeı da ol~ lt1raf edilmelldJr 

Cf'Y .. ~rad:a geçltmiştir. OhrJ ku- nur. 1 ki, kad;n Jıa,·ırııi'-'tt 'e !il.eren namına 
manı;:tttnı };}' aı 11... · Jı.a.: · ., • ' 
diğer b ır ay d-mıd Bey ile huıruıyun ,l'Ö2 kı:r:artan blrtaknn aıuanıdıın 

d 
azı mevk kumandanları Üçüncü orıi Eth m lbarettL O te1CLkki'-'e göı·e kadın: 

a a_ynl malumatı bildirdiklerinden :MilŞiri Jhilll e ,, ' 
Al"'-as ırd ... ?.-ı· lk" t b _ Ne dersin; - Gel! deylncP, gelt"n ,-e: 

'"""' ı a ura derhal • 
Rf!'<me üzerine har~ket emri veril- Sadık Bey: . .. - Gl&! denıliliğl zanıa.n giden ra.nlı 
mlşt . , _ Vay ar,{ v"r' .• dıye soyJen. bir •teY• <ll'n ba~ka blrşey değildi. 

Güz ... J Bettoka d'· 1 d. Fakat 1 bir götda~'t Verir.;:ek Yıllarca büyle- l.ıir tıukuk Jtlyadı ... . -.. ne hava E.~ n ı. ı· 
\ .:ır ZiJ,·ı BcY? mesele ituı.z, U~zre ın yüreği a1Dll!J olan l"~lli nesillfırden cumhurl· 

!':alHt Bey, elemli bir istihza ile pek YllAiır, blllrım. yel nesllni ayırdooen büyilk bir dö-
arkadaşının yüzüne bakmıştı. .Top-J -1), dıthası v .. ar- Heri! hainle- nüm noktaıın, kadın JıayKlyet ve şeıre-
çu mfillz'iml: rl ~ e tmek Istıyor linin her türlü haleldf•n ma.-.un tutul· 

$1'0d1 d~. dedi, bizlmJ<iler- fArlran _ , m&a.ıdır. 
den gelen haberleri okuıyacaJım· ,, - - ..::: YrnJ nccı.Uler. kadın 1z:zetlnef. ine 
EvveIA şu kuçtik tezkere geldi. >--'-·~ - karşı kanun mahJyetJnJ alını7 oJao 
Diln .sabah se!Anikte Otel önı.inde . , }- bu hurm•t ,.e saygı duygularUe ı/tı-
topçu alayı ımamı Tııiustıafa ha.it ~ bar ederler. Ba.4ika. tabltte, yenl aile 

kat'et1 lmiştir. nasıl? f u tb 1 • ahkümnruzda, ln~n, ın~an olarak 
- Bruvo! l\.tilkeınrııcll. o m evs 1 UU.-;ıüııUlıııUş ,.e insanın kadın veya 

Sonra... Bir ikinci ~ere· · • erkek olduğuna göre. rsu.n'i birtakım 
E ~ 1 ar çetesi Kriste'nln bz Jcıaf"' bntlyazlara malik oldu~u kabul e· 
d rıin Sırp komitaları Qraiırıdtırı m 1 • • ! dllmeıniı;tlr 
k;ıçırıJ~n ÇOe~~~nJa~e ettlriı:.:i~ ın e g 1r1 yo ruz Böyle b;r U-fakkl esas olduktan 

.ııtikara harp ! 
Unlara hile karıştı 
ran bazı fırıncılar 
hakkında takibata 

geçildi 
EkmekierJn daha sıkı .!jekilde kon

trol edilmesi ve un kaçakçılığına mıl 
ni olun&cak tedbirler alınması içi:. 
beledlyede bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda el altından un ka.çırmai<. 
istiyen fırıncılarla mUcadele için b' r 
teşkiJA.t kurumıasına ve yehi melot
larla harekete geçilmesine karar ve
rilmiştir. 

Zabıta ve bele('fiye mtira.k:pleri o.: 
ta.köyde 38 numaralı Osman Hura· 
dm fırınında yaptıkları teftiş sua · 
sında frında çuvalların ağzındaki kur 
şun mühürler söktllmUş olarak eski 
tip 38 cuval esmer un bulmuşlardır. 

Yeni tip ekmek lmalJne başlanma· 
dan evvel iŞleiilp bitlrihnest lfl.zımgc
len bu unların salkanmı:ı~ı şli.pheli 

görUlmti,,tUr- AynJ zamafldı:t bu fırı

nın ekmekleri muayene edilmiş ve 
yalnız bır atız ekmeğin ~ lhıUn 

tartılarının noksan olduğu anlaşıl

mıştır. Ekmekler musadere edilmiş

tir. Fırıncı hakkında tahkikata de-
vam edilmektedir. 

Üsküdar mınlaka.sı fırınlE,rında ya~ 
pılan tefti,1~rde muhtelıt fırını11.rda 
d& 38 nokıBan ekmek bulunmu-11 ve 
musadera edUmi,tir. 

o--

Güzel san'at~ar 
akademisinde 
yeni teşkilat 

Maarif VeklJllğl Glizel Sanatlar 

Akademisinin tahsil dcrecesile 

DÜNYAYA BAKARAK 

Yer yüzünde benzin 
Bizde benzin sarfiyatı yeni tahdit 
edildi; halbu hl en bilyilh. petrol 

müstahsili memleketlerde 
ta sa r r uf ç oktan ba ş lamış tır 

Yazan : Behçet SAFA 

l~~ 
Rusya harbi 

Ş••ket slLGl:S 

R usya harbjne dair muhtelif 
kaynaklardan verilen haber· 

ler birbirine biç uymuyor. eare 
ki.tin son inkisarları hakkında. 
resmi W.bllğlerde sarih maıumal 
mevcut o-lmadığı haJde, Alman •~ -
keri mahfillerinden tereşşiih etUti 
söyJenen haberlerde Almaolarlf1 

bütün cephelerde mühim muvaf 
fakiyetler eld,.. ettikleri, şiroilldl' 
Leningfadın rlı. istihkimJarıfl:t 
•Rrdıkları, merkezde Briank'ı zaı> 
tettikleıi, cenupta Dinyeperin s:arlo: 
sahll!ne geÇ111eğl btihdaf eden fıJ 
reketıerin muvırfakiyetıe det•ant 
ettiti biJdiri-1.nıekttdlr. 

ı~ondra ve . lo"lkovıının habrrl'" 
rJddr Jcr~. J,enlıı~rad c.'ephesinclf' 

1 

Va'Zi~·etin .S. ovvet.ler için nevnıid9-·. 
ne olma ıtı, " hırden pek uzak t' 

lan Alnıanların 'Sovograd"la f,r 
ningrad atae;;ına~ müthitl!I zaylllta 
u~rıyaı~k i gal ettikleri arar:iYi 
kayhetmemrk l(in büyük takvi:Y' 

1 

ku1'vetlerine ihtiyaçları 0Jdt1Jtl 
Lenin"radla muvasalanın kesilJ1tf 
di.Ç'i, bu ~ehri Sovyetler Birliğinin 
diğer kı'5ım!!lrına hağliyan denıit 
yollr.rı üzerinde münakat:l.hn Jtldn 

fftO• ıllttet"~" ın~ utan petrol ha\'7-9.larınclan hırı. tazaman devam ettiği •e ı.eoin 
.. . . . . . . grad muhasara edilse bite biiyul< 

Bu harpte en buyuk dava petrol/ tıyacı ile: mıslıne çıkarab11ır. AJ. Al b" l"kl . . 1 har« 
ı f d d.. ·· A K f 1 . ~ man ır ı crını ay arca e ra ın a onuyor. lmanya. a .. manya sene erdenberı yaptıgı stok k 1 . h k • k'·d· 1 cağı 

k ! il · · ı t k · · t · t"f " . 1 e sıı ıra maşa mu t.Ç ır o a asya pe ro erını ede C' me ıçın an ıs ı a1-1e cdıyor. Tayyareler, k d d"I ki d. 
k R h b . . .. ld R d . it l 'k l h a) e ı :ne . e ır. oca us ar ını gozc a ı. o. cnııa ı ar, fabrı a ar. ep pel- S ti . f ~ .. .. L• . • av~:e erın maru sozcw.:u 
manya, petrolleri yüzünden bu· rol ıstemektedJr. Hele n1akine ya. ı 0 ·k· k h . d n ,·ao· . . z vs ı, mer ez cep esın e r 
günkü akıbete uğradı Pe!ro! bazı ğı . kı yalnız Kafkas petro!lerın. k Al 1 ta f d le til · . ., . . .. . , ın man ar ra ın an zap t 
memleketlerde var dıgerlerındc den çıkaı . Alınanyada muthış bır d·~ı h b .. d t k . t ·~tir· • . lı 

1 

ıs a er1nı e e zıp e mı., 
hiç yoktur. Biz de bu mahrum ı~tihI k arzetmektedfr. ~unlar bl· Cenup cephesine gelince, Dio,.·c 

memleketlerdeniz va· kııa· Siirt tınce, milyarlarca beygır kuvve. h . . k k d"I "'" . . . . per ne rını g~me ma !i\3 ı e . 
civarında bir petrol damarı bu- tınde makineler ışlemez bır hale ' 1 te bb"" 1 i h" bl 1 d j\!• h k. . pı an se us er n ıç r n e 
lunmuşsa da bunu i!'.!letmek zama- fcıe;k· :.~; Bma ınbe~ı bdul raca

1
k· manların muvarfak olmadıklatııt1 

na muhtaçtır. ŞimdiJik ancak dı- ır. e va 1 • unu ız 1 mey ı.. ··yı ı t· 
Belki birdenbire... "

0
8 .embl ~ ıir. k d .. .. b ••· 

şardan alacağımız. petrollerle na- ır rın na te en butun u •• 
kil vasıtalarımızı işletiyoruz. Hal· Almanyanın petrolden sonra ba. berlerden Rusya harbinin en blltı 

k . 1 1 kır ve kauçuğa ihtiyacı (;ok bil· r!lnlı •afbasında olmasına -•ınt•ı 
bu 1 bi.ze pe ro verebilen bir Ro· yüktür ve bun1ardan da mahrum. .. .. 6 

manya ve biraz da Ruı:;:ya vardı. dur. 1ngJlteren!n AtnerJka 1;efiri bir L;;;tikrar devresine yak1a ruı~ 
Yaktığımız petroller en ziyade b!ılunduğu anıa.,JlabiUr. Billı•~' 
Rumen malıdır. Lord Halifak~ şöyle demişti: merkez cepheır;inde Alrna11ı•r111 

Harbi lic mttdrte kazanacak. .,. 
Rusları bu harbin en büvük ıııt. 

tır: Petrol. bakır. kauçuk. 1 h b . ' tıT''I; 
A 

<an mu are e!l"ıne me('bur e 
lmanye. petrol ile kaucuğun . . il;: 

takl"dl ı pı r F k t hl" .. k ı~ın Y9!'hkları ha71r.Jıklar da 1>' 
ı n ya yo . a a en ıvu r d"kl i tı . Q 9 rl tır. Nıyazl b UZerırıe U:rı.. .anra, erir.eğin gelip geçici bir arz-u-

kaldırdığı sırP. Daslaıi.J1e bB l ıye • ıwıa göre, ne l~in bo'jH.lllll&yı kolay-
tıı:J iade etmiştır. Bu .,eııce . u gar J Jaştırmai< ihtiyacı diı~Uoülslln. Böyle 
lar uzerinde çok iyi bir tesır Yap· lk m a ç , P a z ar günü bir Uıtly-..: yoktur. 

h dd ı ı k1ıf" d · d 1 e ı er ne ceyı vermez.e • ., 
Resim şubesi biri (birinci dere- ahr~ mlabll•l er ne 

1 
erece ~ 11\eferi pek tabii ot:ırak bugüo1''· 

ss ıp o a yor mu' Pek şlipheJı. h k b d kt· t kdı·rd' 
Ced t lht •·• ·u d"A · d ' 1 ızını av e ece ır- Bu " 

müfredat programını tesbit eden 

yeni bir talimatname hazırlamış

tır. Talimatnameye göre: 

e or a ısas ••msı , ı .. erı e Rumenler geçen ••neye kadar dlr. nglllı tayyareleri bu •unl ka- · · ~· 
rrıış. ve konso/osh""cıerden aldı· 
liıınıı malılııı.ıta b"kılırsa Bıı!gar Fener stadında, G. Mllll bünyemiz balmrundan, aile 

k müef! .. et;eetlni her tüılli aanıntı1ara 
j~'i!AI koınıteJerl mer ezi bütün Saray Fe n e r muhteıı·t 

(yüksek tahsil) veren iki devre- petrollerinin 2,700.000 tonunu uçuk ve P•l;ol fabrlkala d kış aylarında harbin sıklet mtr · rını a ı:inin ba,ka tarafa nakledilrı1t.;I 
den mütesekkildir. Bu ikinci ıııube· Köstenceden Karadeniz tarikilc durmadan yakıp yıkıyorlar. "bt· 1. .d b .. 1 ktif 

' b k ı k ti h d' . ı ıma ı venı en aş gos ere('C 
nin hedefi, klfısik resı·m sanatına a~ a m~m e c ere i rac e ıyor· Almanyanın bu mahrumlyetıne 81 l · .1. k . .. kk!d. t1ıı 

ı d 1 000 1 
. j . . . r ngı ız as f"rı mune ı 

ar ı. ,200, onu Tuna yoluyla mukabı1 ngıltere ıle AmerıkA: lht" 1 te d b. .., 10cı:ı 
Çeko~lovak;ra. Macaristan ve Al· Dtinya petrolünün yüzde yetn1i. ı~ale .. m,as e.

1
enl ırhnyukıtedir: vAkıf ressamlar yetiştirmektedir. 

Bulgar köylerıtıe Tilrk ('efelerine ka""ı korumamız IA:ınndır: 
d ·ımesi · Aile battan ge...,,aml9 yerlerde mea 

(Birinci derecede orta ihtısas) 1 manya:va gidiyordu. Simdi hemen şine. vazıye ı şoy P mu a ea e e ı.. 
devresine orta okul mezunları ka hep~i Tun:ı yoluyla OrtR Avrııpa D " b k u d uK1ş mev~lmi, Rusyada bıiY 1 ' 

iv muaıııeıe c 1 nı emretmiş- takım ları aras·ında ffr !ek. m('mleket rabrtalan da gevşer. 

Ohri redif kwnandanı Eyüp Sab- yapılacak Slyaot atılakla aue aııwn ansın-
rı Bey ""rdCilıniziıı kuvveti 439 
kışıye baliiı olmuştur. Kırka ve 
Koyari kabileleri de Eyüp Sabri 
Beyin davetin! kabul etmiştir. 

Mtikemmeı. 
A!lJ mükemmel olan budur-, 

d ye devam etti. 
Zıya Bey; 

Okuyorum, c!Jnleyinlı. Umu· 
mi merkezin mtıtteflkan verdiği 
karar ,Q,ttikçe btıy!lyen Şemsi 
Paşa tehi KCS• karşısında ihtilAl 
du !Jrlarıtnn şaşmaz. kararı tatbik 
nlillecektlr Şemsi Paşanın SelAnl· 
~t gellılnl müteakıp izalesi lhtila· 
lia Belimeti namına karar altına a. 
lınnıışttr • 
- Odadalr.ller memnun bakışlarla 
kafalarını birbirlerine çevirdller. 
Odada kısa bır sUkQt oldu. Sadık 
Bq 

- Selanik ılk defa olarak ihtillıl 
ci bir karnr verdi, diye mırıldandı: 

Sonra Ziya Beye: 
Başka~ aec1ı, başka bir şey 

yok mu• 
Hepsi bu kadar değil, daha 

var Üçüncü ordunun yeni milıtri 
ate mi ateş. b'lkın bizim mınta. 
ka kumand3..r ne yazmı~. Az ev
vel kumandanlık karargahındaki 
rr. !~tim arkadaşlardan biri getir
di. Haz-•\ divor ki: tTirarl koı . 

a~a•ı ~;yaz! il~ M01Arlm O•man 
ve kanlı arkadaşlarınd n bir kıı
nıının dUnkU gün saat beş radde· 

r 

FlıU'ıol 111eWlm!n:n 
p""8r gUnil açılınıı.sx mUoasebetlle !s
tarı.bul futıbol ajanlığı açılış şenlik

leri yapılmasına karar vermiştir. Bu 
rnUna.sebeUe o gün iki muhtelit ta· 
kım teşkil edilecek ve bunlar arasın
da bir maç ye.pılacaktır. H EylQI 
Pazar gllnU Fenerlıııhçe stadında ya· 
pılacalt bu şenliklere milli futbolcti
lerle eski sporcular do.vet edilm!.ş!er
dlr. Bu sporcular davetiyelerini bölge 
spor servisinden alacaklardır. 

Muhtelit maçları lc;in: 
Befiktaştan: Mehmet Ali, İbrııll!ın, 

Yavuz. 
Feneı'bahçeden: Cihat, ıriluet.. E~ 

ıat, Niyazi, Ali Rıza, Fikret, Rebil, 
Naci, ötner, Murat, Natm, Zeynel, 
Lebip, Aydın, 

Oale.tuaraydaıı: Oeml\11, SIL!m, Fa-
ruk, Adnan, Balinı, Jr1usa, Enver, 
Effe.k, Sefa.haddin, Mehmet Ali, Ari!, 
Bülent, İsmail, Gazanfer. 

18t. Spordan: Kadir, Tarık, Sefer, 
Mükerrem. 

Vefadan: Enver, 8Uleyman, Fikret, 
Bey kozdan: Şahap. Baltadır. 

Tenis turnuvası 

13 Eylül CUmartesi gilnU Moda de
niz klW>ünUn korUarında bu senek. 
turnuvaya bqlanacaktır. İzmirden 

ve Ankaradan da bu turnuvaya birin_ 
el aınıf oyuncular i,tirak edecektir. 
Finaller 20 ve 21 EylQlde oynanacak
tır. 

TENERBAHÇE KLÜBUNDEKİ 
ı•PROFESYONELLtx., .llESELE· 
SİNİN HAKİKİ MAHİYETiNi 

AYDINLATIYORUZ! Bayanlara 
öğütler 

Jlu da h~ka terli p 

S açların:ıztn reııgtni açnıak 

içın aaçlarmız,ı yıkayıp ku 
nıtunu.ı. İkı .bardAk au içeralna 
bır AVUÇ Aıman papa.tyaaı koyup 
yarım aa&t kayna.tınız. Sonr& eU~ 
.Un~ lgoralne yarım çay kqı· 
ıı a.monya;lt ku,.tırmız. Sa<;ları
rusı bu au tıe ısla.tp kurutunuz. 
Güneşte kurutursıanz daha kızıl 

olur. 

ıı;p~y zamandanberi •por efkarı 
1 umumiyeslnde hayli dod!kodulara 

1 sebep olan (Profesyonellik mese
ı, lesi) ilk arazını Fenerbahçe spor 

On günde bır bu uaoı yaparsa.
na: saçlarınız dalma ayn! renkte 
kaltl'. 

* Giz ~tlarırun kırışnnvnaaı i\:ln 

O 
tuz YB.ftnı geçen bayanlar 

utlaka gece yatarken &'az 
&1tlartna yaflı bir krom. ı.attt. 

dllz zeytinyağı aürmelldirier. Yıiz 
de ilk ,Ju~ &IAimi göz &!tında 
~lar. Buranın elhll lnee olduğu 
için bunu )'8'lo.mak )'Ulnıı,al<iı

tıru v ele&Ukiyetin.I muhafua, 
edar, Jur"'1dar& mani olur. 

klübünde gösterdi. Bu zamana 
., kadar yarı ıi:<li pro!esyonel!lğı 
kabul etmiş klüpler bu vaziyetin 
kaldlı<ılmjı ·ı ile kar.ışmışlaı:.dır. 

1 Memleketimizde futbolde pro. 
fesyonellijlin kabulü tAbiidir ki 
Türk futbolü üstlinde dejli:;iklik ya 
pacaktır fakat buhal tedricl olarak 
zamanla kendi kendine bize- soku 
lacaktır. Ben profesyonelliiin le
hinde değilim ama aleyhinde de 
hiç yokum. 

1 

Gelelim Fenerbahçenin mesele. 
sine, Halta içinde çıkan bir çok 
şayialara ıöre Fenerbahçe takımın 

, da ikilik çıkmış ve bu veslle ile 

1 

ayrılanlar (Hür Fenerbahçeliler) 
diye kendi aralarında bir takım 
vilcude getirmişler ve hattA ilk 
maçlarını Beykoz takımı lle bu 

Fenerbahçeden ayrılan bu oyun. 
cuların I(JUplcrirıl terk !ttblldlr 
ki. (ma!Oml) haldendir. Ne L•e t
hafta oynamışlar. 

,.,, ______ ..,,.,. _ _ __ J orası biz~ ait ~~ğil. Bu ayrılan 

•"ener oalıçenln 

unya a ır ı nın y /. e seksen harekftta. miisalt de;ı.il<lir. nııter 
b 11 ıun rd . . m m.l k lerinc ve 1t l:va a gön- be~ino, ı;. 

gelecek ayl r zarfında, kuvvetl•'' 
ti üç sene olan bu devreden de me derilmekledir. Fakat bu. Alman· Dünya ham kauçuğunun yüzde nin mühim bir kısmını ba•ka 111, 

yanın ihtiyacına kilfi gelmez. Al doksan birine sahiptir. ··ı • .. 

Türkiye - lsveç 
arasında 

zun otan1ar umumt hizmetlerle as- manvada petrol kav. nakları yok· hallerde kullanmayı t&.oı;ıarıan1 ' , Böyle olduğu halde Amerika bl· ~ 
kerlikte lise mezunlarına mahsus tur. Ancak Almanya, her kömür- le çoktanberi tasarruf etmekte ve tır. Ben muhtemel göıünf'n iki t ' 
haklardan istifade edeceklerdir. den sunt petrol çıkarmaktadır. Bu nakil vasıtalarına verilen benzini kı ileri sürüyorum: r 
Yüksek tahsil devresıne birjnci de- nun da Romanya r".:'trol1eri mik- tahdit etmektedir. Ancak evvelki uBJrinci şıkka göre, Alrna·ntli~11 

Ticaret müza
h.ereleri devam 

ediyor 
Ankara, 9 (Telefonla) - lıvctle 

hükQmetlmiz arasında yapılacak o
lan ticaret a.;;Ua.ımasının Ankarada 
müzakerelerine ba.tılanmtfl.ır. MUza
kere mevzuu bilhassa bugUnkil dUn
ya vatiyetine nazaran her iki hUkCt
nıetin muhtaç oldukları maddeleri bir 
bJ'lnden almaları ella!Ina dayanmak· 
tadır. 

Meclis Parti grupu 

recede orta ihtisas devresi mezun
ları imtihansız olarak kabul edile
cektir. 

(KISA HABERLER) 

* UskUdarda bir Fiyat mür&kabe 
komitiyonu a.çıln1a.s1 kararla.ştırılmt!1 
tır .. 

* İng-iltcre ve 1talyadan bol milt· 
tarda. elektrik, !otograf ve röntgen 
maizemeeı gelmiftir. 

* 1zmır c;lftc;iler,nin kllUy&eını ön· 
lemek üzere. Zıraat VekAJetı taratın
dan tohumluk cöndtrile<:ektir. 

* Kumkapı ve Sultanahnıette so-
ya kın da toplanacak tutuımuş birayı 100 para razı ... lle 

satan Nazmi ve Yani yakalanarak 
Btlyük :M.:.2.!E't Atecllsi Parti Grup:.ı ı Asliye ikinci cezaya verllmi.şlerdtr. 

ayın 16 sında toplanacaktır. Rapor- Her lkl au~lu da 25 'er lira para ce
larda mevzuu bahsedilen işlerden bır zaaına. çarpılm1'lardır. 
kmmının Gnıp ruzıınmcalne alına- * tngtllz korporasyon heyeti mil-
rak gth1lşWmnı mUhtemeldlr. tıim miktarda mal alma&a tal' , • ·P o.• 

, .. ,. • muştur. Sumer Bank fabrikaları tein 
Berbener ıçın yenı ae Avustraıyaya Merinos yUnu sipa-

b . k Jd rtş l'dllml~tır. 
ır urs açı ı ;=;;;::;========= 

Permanant maklneleri tmtUıanında ~ 
muvalfak olamıyan berb('rler için 
dün bir kurs açı:mıştır. Elektrik mU· 

hondil:i Ya,arın idare ett.ı.ği perma.- :~;;:;-:::::::=====:: -===~ 
nant mak1.1eleri kursunda yetiştlri- c 
Iecek berberler yeniden bir imtihana' E•glııkl Pro9ram ) 
gırerek ehliyet alacaklardır. ..... 

,.--tırtz. B 

J 

bir kaç mUhim uzvu da var. va. 
zlyetın lkUlk doğurması, kalan Fe· 
nerbahçeyi epey sorsmıştır. Her 
halde bu sene için hazırladıAı kad. 
roısu şüpheli gözükilyor. 

isin ciddiyetine geçecek olur. 
;;ak bu hal o hadiseyi yapan cen. 
tllmen sporcular için iyi bir vazı. 
)•et arzetmez. Hepimiz i~teriz ki 
temiz bir amatörlilk altında bu ,;. 
lemanlar klüplerine dönsilnler. 

Orhan Yazıcıoflu 

13 Müzik 
13.30114 Mıizık 

1 18 Program 

20.15 .it. Gaze_ 
20.45 Müzik 

1 ıs.03 Müzik 
18.25 Kon11lma 

21 Ziraat T. 

21.10 Müzik 
l!.30 Kon114ma 

18.4~ R. Çocuk K U.4~ Müzik 
19.30 Saat ay1< ,2.ao Saat aya· 
19.40 Serbeot 10 • !2.40 MUz!k 
19.55 Müzik 22.60/23 Y. Pro-

-.. --
TAKVlıH 

10 EYLUL 
ÇARŞA:\IBA 

AY: 9 - GÜN: 253 Hızır: 128 
28 . RUMl: 1357 - AGUSTOS: 

HİCRİ 1360 - ŞABAN: 

VAKiT ZE\'ALl 

-· 
GÜNEŞ: 8,37 
ÖOL!ll: 13,10 
1KlND1 16.H 

AKŞAM 19,80 
YATSI: 21,05 
1M.SAK 4,55 

18 
EZANJ 

11.02 
M.'l 

9.20 

12,00 
1,34 
9,21 

' 

farında olduğu tahmin edUiyor ki, gündcnberi Türkiyedcki nakil va. havalar soğumadan evve-J 
1111 ı 

yekünu senede 10 milyon ton ka- sıtalarına verilen benzinin tahdl- Ukraynayı kontrotıarı altın• :ııı 
dar eder. Halbuki sulh zamanın. de tabi tutulması ve evvelki güne mağa <alışacaklardır. Bu mak"ı• 
da bile bundan fazla'1na muhtaç kadar bol bol benzin verilmesi faz yapacakları çok şiddetli buhrtl'' ·ı 
olan Almanya. şimdi Jki misllne la bir cömertlik eseri idi. rın asıl hedefini, Karadeniz ve 

11~. 
muhtaçtır. Hele Rus harbi bu ih· Behçet SAFA va yolu ile Kafka>yay .. •okulıT'' 

İraoa sarkmak teşkil edebilir· 1 

İzmirin kurtulqşu 
J(~ 

Yani Almanlar ~imal kotu ·c 
. ·~t ' 

ka.sya - Iran - Irak - Surı~ fı· 
dayanan bir kıskaç harc1teti il•:~ 
sırın arka kapl.Sım zortamaY1 
şünebi1irler.-n t>•' 

Bay ram, çoşkun bir sevinç 
ttMuaı:ıam zorluklar 'l.T1'td r 

bu haı:eket akamete mahkü.nt ol:Jlt 
sa o zaman Almanlar ikinci ' 1 JC.' 
lhtlyıor ederek Akdenizin gıırP ,,ı 
pısını zorlamak sntttilc FtaJIJ' ti 
miioUnllel<e im ratotıutun• içinde kutlandı 

!ımlr, ıo (Hususi muhabirim iz· ı-------------
d~n) - Dün, lzmlrin kurtuluş bay s• "k" 1 
ramı, bilyUk tezahürlerle k utlan· ırı ) ce ep 

kovmaları muhtemtldtr.11 ~ 
Akla yakın olan mütalea .-h'ııe 

kuk ederse, Almanlar, ıayeıerı 11 
varmak için hem Vic;i üzerinclt ıtı 
t:ami tazyik yapacaklar beJTJ el 
İspanyayı da harbe girmiye rı1~, 
bur edeceklerdir. İapanya bl rd~~ 
re harbe girmiye raa:ı of ,.-ol 
tan sonra Alman - hJJS1

' ttc 
kuvvetleri müıı;tereken hare~ tt1 
geçeceklerdir. Diğer taraftan. ~il 
de botutu sıcakların siddet• ı ıt 

mı~tır. 

Va!!. mebuslar ve vllayet c rkA· yüzünden •• 
nı Ukönce Halkapınardaki şehitli· 
li ziyaret etmişlerdir. 

Saat dokuzda İstiklal marşlle 
başllyan merasimde nutuklar söy

lenmiş ve bir manga asker Abide 
etrafında havaya silflh atarak şe. 
bitleri sernmıamı.lardxr . 

Tepeköy, Halkapınar, Eşrcfpata 
istikametlerinden gelen Uç kol as. 
ker saat 10,15 te abide önünde yer 
leşmişler ve lstiklill marşı ile kış. 
!aya ve hlikCımct konağına bayrak 
çekilmiştir. 

Kadifekııleden atılan top her ke· 
si bir dakika ihtiram vaziyeti aı. 

maja davet ctmi~tir. 

GeÇit resminden sonra Atatur

kün annelerinin mezarlarına bir 
heyet tarafından çelenk korunuş. 

tur. 
Merasime öğleden sonra da d e· 

vam edllmiş ve coşkun tezahürat 

yapılmııtır. Gece, b ir fener alayı 

tertip edilmiş ve şehir bastanbaşa 

dolaşılmıştır. 

İzmir, bayramını, coşkun b ir ge. 

vln~ içinde kutlamıştır. 

Bay Demir emniyet 
ınüdür muavini oldu 

Polis Mektebi MUdUrU Bay Dem'r 
İstanbul Emniyet müdUr m u&vtnli· 
gıne tayin edllm!,t!r. Emniyet tefki-
16.tıru:n en gUzide unsurlarmd&n olan 
Bay Demin yeni vazttOl!nde muvat
!&l<iyotler dUerız. 

D 
--- .... 

n, bazı yerlerde 
et buluıaamadı 

Bu gibiler 
hah.kında takibat 

yapı il yor 

. vvt 
olur olmaz Imp:ıratorluk kU ,tt' 
rinin de Binga::i ve TrablU·"'' rı' 
kar.ıı büylik bir sefer yapac•~ı• 
dan bahoedilmekwdir. ti'' 

Görülüyor ki, şimdi S:o~,·~ıı•" 
ülkesinde tckisür etml~ .:>Jan cı 1, 

Toptancı kasaplardan bazıları, !'lümul ali.ka, sonbahar ve ı..ıe ıı' 
sllrü sahipler inden aldıkları ko. İarında tekrar Akdeniıde tor1~6e 
yunları borsada canlı olarak satış cak. Akdeniz şu muanam ıntiC "'r 
yaptıktan sonra mezbahaya gön. lenin en müthiş tnki rıaril• 
der meden geriye çevirmişlerdir. ı f' ~th~cak ır. tV'. 

Bu suretle mezbahada pek az ~e,ktt J3 ~ ,/ 
hayvan keıllebilmlştlr. _,,... 

Bundan dolayı, bir çok yer lerde 

1 

de kasaplar narhtan ıazıa para Bir yaralama" 'd, 
istemişlerdir. Bazı alıcılar k llo ba. . 1 dd'"" 
şına on, on beş kuru~ !azla lstıyen Fe.tiltte brah!mpe.şa ca s•"'ıl' 
kasapları polise ihbar etroi h k· köfteciıık yapao Muh!ttın,. 1 ~· ş, a y ı · ı d ki ..... ıısıo • 
larında zabıt t utturmuşlardır . en pazar ıem n e se.o· r· ~ 

Müstahsili hima
ye eımeh. üzere 

----
Bir pamuk ofisi 

kurulacak! 
Öğrendiğimize g öre mtiBt&lısi!! ko· 

r uma.k. ve pamuk istihsalA.tını mem
leketin ihtiyacına. göre tanzim ve 
tevzi etmek üzere bir Pamuk Ofisı 

kurulması derpiı/ ed!!mektedlr. Bu 
husustaki karar, bugilnlerde alına

rak tatlbilı: mevkline konula.cakbr. 

çak.la iki yerinden yaraıaıruşu ·tt ıı 
1 dın hastaneye kaldırılmış, l\ofutıı 
yaralanmıştır. ' 

·Trs.rfl" · 
KAMYON KAZASI ot' 

ve elektrik idaresinin 219 notıl J' .,. 
kamyonu Bcya7.tttan AkSB-ııı. çııı 
derken LQ.tfl adnda bir yotco)S. cet 
mxştı:r. Sol ayağı kırdan ı.ot!l,,;tı' 
rahpa.şa hastanesine ka.ldırılnt çı 

PARMAKLAR! KOPA::-! tŞ ~1' 
Bakırköy bez fıtbrikast dok11P1~f1'11~ 
mında çalışan 14 yaJinda J\ıf ·e ıcııı 
Karaca çalışırken elıni md.ktrıe) tlGpJ 
tırmı.ştır. Parmakları k~ileP ;6""v 
i.fçl Cerrahpaşa ba.ııtanesıne l< 

m~tır. 
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1
,.. XIX uncu asrın en bUyük faciası 
,.._..1 ci apo yonun~ 

kara 

-ıı-

doıap yerine bir oda ile karşıla- Vazife almadığımız gUnlerl iç. 
ınca hayretten hayrete du~u; Rus mek ve eğlenmekle geçiriyorduk. 

kactınlnı:ıru da gôrünce ağzi ıms- Ftansadan, Fransayı bizden ayıran 
butun açık kaldı . Yüzbaşının hiç 

1 
bli~iık mesafelerden ve bu mesafe. 

ses çıkarmaksızın kapıyı kapa· Jerı a mak ~in karşılaşılacak güç 
l'laktn olduğunu görı.ince ne kadar liıkler, harcanacak zamanın uzun· 
cvındlğimızi söylcm('ğe hacet ol lut:undan bahsediyorduk. Akşam 

masa gerek! . Ama, kapı kapanıp olduğu zaman toplantılarımıza, 
ltılıtıeninee ve anahtar yüzbaşının kendilerine Moskovalı kadın de· 
ı:cbine girince bizde şafak atıver· mekten dahn çok markiz demem 
di . JAzımgelen iki kadıncağızı da alı-
Müfrttişi uğurlamak için sokağa yorduk. Zaten doğrusunu isteıse· 

-:ıkıldıgı zaman yüzbaşı uzaktan niz. son balodan sonra bunlnrı bil 
anahtarı göstererek ynnıma yak· de markiz diye çağırıyorduk; ve 
laştı. .çantada keklik!.. Hem bir bizim markizler içkiye dayanmak· 
dcğıl iki!.. İnsan, dostlarına ta hepimizi geçerek, dikkatimizi 
habrr vermez mi? .. Ortalıkta yüzii \'C sög aramızda hürtnetlmizi cclb 
11c bakılır tek kadın yokken bun· ediyorlardı. 
ları nereden, nasıl avladınız?I.• Bu ıtchirdc gcÇirdiğimiz günlerin 
l<endlsirtc blldığiniz hl}sayeyi ba· geri kalanları, hemen hemen dai· 
ınaan sonuna kadar anlattıktan ma, merasimle, geçitlerle geçti; ve 
0 nra •Çamaşırlarımızı yıkıyor, sö- bu bir merasim esnasında Murat· 
kukıerimizi dikiyorlar ... • cevabı nın süvari kıt'alarının hiç bekle· 
11

<' sözumii bitirdim·· Yi.lzbaşı bu medlklerl bir sırndn Rusların hü· 
evabı aldıktan sonra «Bunlan cumuna uğrıyarak ağır zayiat ver 

1 
ana gönderin: benim lle bir iki diği haberi imparatora geldiği 

l:llnHik çamaşır işim var; onları güne kadar böylece devem etti. İm· 
f'liı:>sınlaro Bedi .. Dcaiğinl yaptı~ .. parntor bu haberi bir geçit resmi 
<ıkat kadınlar bütUn zabıtıerın 1 yapılırken almıştı. Geçiş biter bit· 

'ıtrı nasırları ile uğraşmış olacaJdar mez orduya derhal harekete hazır 
'· knlesc ancak bir hafta sonra olmak emri verildi. B ' · alav 1() d ızım • , 
n uler. . bu emri ancak akşam. geç vakit 

~ Ulrlncltctıl'lnlh ılk gUnO, Mosko· 6fırenmişti ve ertesi gün hareket 

1 
lldEtn birkaç fersah mestıfede bU· olunma . 

11nan nlıŞap fakat çok bllyUk bir sı istenmekte idı. 
ııtocıa, bulunduğu haber verilen Hareketten evvel, iki markizle 

Yvan yemlerini kaldırmak için, iki terzimiz<', beraber götürecek 
1
<1\ dan kuvvetli bir mOfrezeyO vaziyette olmadığımız her türlil 

a.: le 'erllmiıli· Orada bUtün bu. malzemeyi, gOzclce taksim ederek 
bllaiklcr:miz bir araba yulaftan h d' . 

baret oldu. DonüŞtc, etrafımızda e ıyc ettık .. Bunlar, yüzlerce de· 
arakol "azife i gören Rus süvari· fa ayaklarımıza kapanarak. ayak. 
ı>rıhc raslladık( bunlar bize ciddi !arımızı öperek teşekkür cdiyor-

ı:- hUcum yapmak c<>snretini gös· lardı ... Hiçbir zaman bu kadar zen 
temcdilel'. Bızdcn daha çok ka. gin olmayı ve bu kadar biıyük bir 
batık oldukları halde saldırtıma zenginli k .... 

ı a Ni 1 ız birkaç süva. ge avuşmayı dusunmcmlş 
1 r. şancı arım • ler hayal t . 
Vi vurmuşlar v<' atlarından yu· ' c mcmlşlcrdı. 
ilrlananlar ot('kilerln cesnretlnl f A .. kruı var) 
1"1lıağa kllfl gelmişti. 

, İikteşrinin ikinci gi.inll. ımpara· 
ı un Kremlin sarayını tahkim et· 
~ k emri vcrdiginl oğrendik. 
~ rl'ınlin sarayını saran duvarların 
l.lll'lerine otuz kadar top ve obils 
rıeştırilmesi kararlaı:mıştı. 

~ 
E K S O N BAV & D I S 
İLAN 1''iı°ATLAJU Kuruş 

Kuru 

Ayın üçünde muhafız kıtaatının Bıışlık 750 
r>p~inden birer kıt'a Kremlin sa· J inci sayfa 500 

, 11Yının C'trafında. sarayın müda· 2 nd ,, 400 
k~~sını gU<;leştirdlği için istihkAm 1 3 uııcü ıı 150 
~ l aıarının yıkdıl:ı du•ıarların en· 4 uncü ., 50 
<ı.:ını koldırmak, saray duvarları ABONE fJABTLAıtı 

tamir etmek maksadile hizmete 
~ırıJdı. 

1 1\Yın dordllncll gün\I bizim alay. 
11 Ciden hizmet kıt'asına ben ku 
arıda ediyordum. Ertesi gün blı

.0 
1hkı1m albnyı, duvarları yıkmak 

c 11 Patlatılan bir mayının havaya 
tlattığı bir tu~la parçası kara ı· 
b~ i~abctle düşüp ôldii. Ayni gun, 

kilisenin clvarındn, elleri. a
ı:ltıarı hatta büttın bacakları kurt 

r Yahut köpekler tarafındnn 
llerırıı,ş birçok kodavrnlor gördiim. 
~lirada şunu söylemeliyim ki MOs· 
'~()\'ada köprk bolluğu hayret edl· 

cck bir derecede idi .. ç.__ ______ " 
1 bİr Tutam Bilg: j 

l'iirk.i70 Harf~ 
lclıı ıı;ıu 

Kr. Kr. 

~eııellir Uoo 
Altı aylık '750 

2800 
1&00 

üc a3:ık 400 1000 
,\~lık 100 

Günü geçmiş nuahaıar 5 
kruştur. 

ZAV1 

'fck.rdnğ nutus memurluğundan 

almı' olduğum nüfus tezı:eremle 
askerlik vesikamı kn.ya:>ett!nı. Yenı. 
\erini alacağımdan eskller.n hlıkınU 

yoktur. 
TekinJ.ığ Kurnalı cııdllcsı şeker. 

el 828 doi;'11mlu Ahmet oglu 
Nal.mi l'orukoğulları 

( DUNYA HA ER LERi ) ( Tarihten Bir Güzel Kadın 

Rl!sml 
mahafilde söylendiğine göre, Sov· 
yetler, Jolinya muvaffakıyelile ik· 
tifa etmiyeceklerdir. Mukabil Rus 
taarruzu devam ediyor. Ve mınta. 
kada yeni Alman hezimetleri bek· 
lenebilir. Almanlar Jelinya'nın ıe 
kilometre gerisine atılmıştır. 

Sovyet sözcüsü dün, Şlusseburg' 
un işgaline ve Leningratıın ccmber 
içine alındığına dair bir haber &• 

lınmadığını söylem!Ştir. 

Odcsa mukavemet etmektedir. 
Almanlar, Rumenlerin çok ağır 
ı:ayiata uğradıklarını itiraf et'liyor· 
lar. 

lıi 

ı ran ' d a 
~şgal mıntakası 
tahdit edildi ! 
lran askerleri ba hattm 

ötesine çekilecek ..• 
Tahran, 10 (A.A.) - 1rara tahml~ 

edilen şartlar mucibince trar. kıl'a· 

lannın Rumiye gölUnUn ea,.ubunda 
bır noktadan başlıyan b r hiLıtın ce
n:•bı;ndan ltlba.en Tahran \'e Ray m 

şarkında klin Gazvin ve Scmnan'dan 
ve l{anakin, Kıırmanşalı, Hllrrema· 
bA.d. Dlzful, Mescidi Süleyrnan, Haf· 
takmcl ve Benderdilam'dan geçen t!r 
hatta kadar geri çekilmeleri ll4;ım 

gelmektedir. 
lnglllz • Sov'yet teklilJ.erkıln kabul 

edildiğine dair oln.rı İran not.ası pa· 
zartesi akşamı tevdi edilml~ ıae do 

tran kıt'alarının çektlmelcri Ilı.um 

gelen ibu iki hat hak!<ında. n<>tadll ba.• 
zı nıurazı kayıllar serdedllmektedlr. 
Bu hu!lusta hfı.len mUzakcreler cerc· 
yan etmcklcöir. 

Kıbrıs bombalandı 
Kıbrıs, 10 (A.A.) - Kıbrıs, düş. 

man tayyarelerinin üç hücuma ma. 
ruz kalmıtıtır. Hasar azdır. 

HADiSELER - FİKİRLER 

Doğru ve yerinde 
bir teklif 

(Bap l incide) 
da.ha yaıımaınağa mecbur ederler. 
Demek kJ, prenekJerl, Adetleri ve 
an'onelerl l~lnde hir kiil t~kll e• 
den acrnt, nıaJıalle \eyıı ı.okak; 

bu birlik ruhunun dc\ aınından do· 
ğan bir mu.kınemetle, bteklertne 
karşı sclmek lııtlyen her hareket 
'eya teşebbUsU durdurmak lktlda· 
rını haizdir. 

Bir do a ksine dıılr mi al alalım: 
l'zatmağa ha('t'l yok, höyle bir 
J erde, tenıizUğe riayet lüzumsuz 
bir ukalalık yerine geçer; hatta 
alay nıeuuu hile olabili r. Pl5 ol· 
mak, pislik yaratmak, pMlğl teş· 
' lk, burada fıdetıt mahalli bir \ 1'7.I· 

fe hlikmündedir. 

Münir Sl\le3 manın te\·b!h kı ka· 
<'ına almak istedi~ su~lu, onla ılı-

3 or ki, llialettayln ferd değil, içti· 
mai 11uurılur. Dik katimb.t ona 1>ap
laınağa ınCt'burU7-

H anı id REFİ K 

Şimal 

denizinde 
l ngllizler, bir 

Alman destr o-
Y eri ve nah lige 
gemisi batırdılar 
Londra, 10 (Radyo ~ SanL 8,15} 

İngiliz bahriye nezaret nln teblıği: 

TU L L I YA ... 
Serviyüs'ün yavaş yavaş karla 
örtülen cesedine bakan~ar bir 

ağızdan bağrıştılar 

E"'ıısaı·i buleıı t ] -----'-----\azan: Ruzveltin yarınki nutku 
sabırsız:ık:a bekleniyor Mormıınsk ccphesındoki Almanla· 

ra mUhirnmat taşıyan bir kafileye 
Vaşington, 10 (A.A.) - Steel Sc· hllcum edilmiş \'e bir Alınan destro· 

cfarer'tn Kızıl denizde torpillenmesi yeri ile toplarla mUcchhCZ bır nakli· 
Amer.kada bUyUk ıblr heyecan doğur. ye gemı.si batırılmıştır. 
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Aca.bıı. bu LüçiyUsU ka:hrnmaııl84• dönUvcrCC:cktl. 
urnıak l<;ın Tul\ yanın gllnlcrlc ~ ap· LtıçıyUs, mabetten çıkan kraı , 
tırulğl propngnncıanır tcsırı unutul· SC'nato bıno..sma gıt'dlği anda l{ p 
muş muydu? Hayır! Unutulmnınış· tUI tepesinin eteğinde bchrdı. ş nı muştur. 

Şimdı Atlantlkte bir başka Ameri
kan gemisinin de torptllendıtı haber 
verilmektedir. 

B. Ruzveltln yarmkl nutkunda, A· 
merikan gemilerinin, taarruza teşcb· 
bUs edecek denizaltılarına ateş aça· 
cag-ını beyan ctmc~li muhtemeldir. 

K!zıldenizdJki Amerikan 
gemtsi nas ıl batmış? 
Kablre, 10 (A.A.) - cSteel Seafa

ren ismindeki Amerikan şllc'bl, zan· 
nedildigtne göre mehtaplı bir gecede 
Silveyş kanalına takriben bir mil 
ıneeafede batırılmıştır. Onlki adalıır· 
dan hareket ettikleri tahmin o<lılen, 

hareket sabalan bilyük, b:ızı Alman 
t&yyarelerinln son günlerde SUve~ln 
cenUbu Jstikamctinde, uzak me.,afe
ler dahilinde, gece faaliyetlerinde bu· 
lundı.ıldan maJQmğu, 

cSteel Seafarcn Ortaşrı.rk ordula· 
rx !Çin harp malzemesi nakletmekle 
tdı. 

1 İngiliz Tebliği 
" I 
iki/ta/yan gemisi 

batırıldı 
Londra, 10 (A.A.) - Amiralli· 

ğin tebliği: 
Bllyük bir İtalyan gemisi mer

kezi Akdenizde, denizaltılarımız. 

dan biri tarafından torpillcnmlşllr. 
Bir diğer denizaltımız, Bingazi 

limanı açıklarında iki ia!je duba
sına taarruz etmi;;;tir. Bunlardan 
bi.rL.batnustu:. 

Japon yadaki 
İngilizler 

Tokyo, 10 CA.A.) - Japonya hn· 
rlciye nezareti, Japon tebaasını al
mak üzere yakında muhtelif lngi. 
Ilı limanlarına ilç Japon gemi:;!. 
nln gönderileceğini bildirmiştir. 
Diğ~ taraftan bir İngUlz gemisi, 

,'ngiiz tebaasını amnk üzere yakın. 
da Japonyaya gelecektir. 

Başai'l'amayan bir 
h:.va akını 

:Mo.!ıkovn, ıo (f;adyo - Saat 9,45) 
9/ 10 gecesi, :: ro •. ovaya yaklaşmak 

t~ebbUsUnde tıulunan kUçUk bir Al· 
man tayyare g rupu, hava dafi top
larımız ve avcı tayyıırclerımıa· ta. 
rafından dağıtılmıştır. 

Çin ve Japonya 
Şnnghay, 9 (A.A.) - Çin mnt. 

buatının verdiği haberlere gore, 
Çin makamları Japon kıtalarının 
yeniden bir kaç Çin limanıııdan 
ve şehrinden çekileccklerı ümit 
edilmektedir. 
Zanncdi!diğınc gö,rc yakında ya. 

pılacak Çin mukabil taorruzlarına 
karşı koyabilmek için Japonlnr 
Çindcki hatlarıııı kısaltmak iste 
yeceklcrdir. 

Çörçilin nutku 
tı. F ı.ııt LflçıyU goz.rrinc 1ıcnllg malların dağıtılnuı.sı ynl" .. ştığı ı • 

ıllşn1cmlştı. So11ı•n Apcııın dağların· halkın gUrUltusü de aı tmış bulu u 

d<l ınahvcôilcn (';ol oıdusunun bUlUrı Yordu. Her taraftan: 
<Ba 1 ı intidc> \ oğırlıRlarını, elde edilen bUtUn gn· cYnşa Scr\'lyUs! Yaşa kahraman' 

t - Tamamen teknik rııahlyoltc nlınctıcr .. Ar!ıôtl.ı doncrken Tibet Dıye bağırı.makta olması Lllı;; ~ J 

birçok meseleler mevcut leli. EUnlıır nchı·ınc kııdıll' nıu:taffcr ordunun su bir an UrkUtllr gıbl oldu. Hıın ı 
üzerinde kontışuldll ve hCI' ki ınem- gcçlı~ı her yerden sUrllp g tir(ll0 I !.alsın atının başını ÇC\' ı ıp gcı 1 

lekeUn bahri, askeri ,.0 tıııva yUkeck lıa)\'a ılaıı \'C ma.ları Kral Scı\'l)U· llönUHıc-cekt •. I•'nr;at bu halk o a. 
kuıııaııdanlaı·ı arasında ııahsl 111;0 sUn KlPllu.c çık.ırttıgıııı göıttıUŞ· dn b.r aı;ıZdan; 
mUnasebetıcr tesis edildi terdi. «- Yaşa Ltic;:iylliı!> 

BUyUk Britıı.nya ,.0 lllrleşlk Ame· Romalıyı )ağ:ın bu kar allı'lda Dıyc bağırtn.ıkta (la lcreddllt rt· 
rıka t81'afından mUşttrck bir beyaıt· bel\leten sebep bu m Uar ve gan.- ınedl. O zaman artan bir azımlc h 
name neşri bU!JbULUn obtJJkn nıahl· mctlN dl. Zaferle dönen bir ordu el.· vanıııı stirerek aralarınd.ın s 
yette bir h!dlscdlr. ne geçenden tıer \.:ıtandıup bır h!SJc doğru senatoya daldı. 

Başvekil, ırana nakllKelAm cdeıek \'erlrdı. Mademki her şey Scrvlyll- ı Kapının önU; merd.venlcr ve hı.. 
şöyle demiştıı·: sllrt ynnı.1cla bulunuyordu, hcıkes!n 1 tartı! askerle dolu idi Bunlar Lu 

hl s mi alacağı ana k.,(lar ona ) al· ytlSUn başında taç 'i e sırtında Eı ı; ı 
taklanmasından daha tabii ne ola·, vani elbise bulunduğunu gorUncc 

cBasra körfezinden Hazcı· denlgine 
kadar uzanan 000 mllllk yol, nusya
nın kalbine vasıl olıııaktadıı'. Alınan b.Lrdı ': 1 kın şaşkın bakıştılar. 

,,ı·ıılın n1ab~ttcn çıkıp scııatoyil Acaba ne oluvordu? Arnodak k n turistleri, Alman tcknlsycnlerı, Al· n. c ~ 
man ajanları ve diplomatları İran girmesini bekliyorl.:u-dı. oradakı me· raman\ıg-ı Uzerlnc kral tahtı kcna •. 

raslm de bitince koyunlar ve domuz- sine mi bırakacaktı? 
hUkumetıni kandırarak faaliyetle tıu. 
ıunuyorlatdı. laı- unar, yirmişer dağ'ıtılacak, d vuc Bu lercddUt Lilc;ıyUsU önlemeler 

Bunlann maksatları Tahranda, hU- herkes ganımetırrden hissesine • ne mAni oldu. Ve dellicanlı bır bo0 

kOmete tahakküm edecek, Rusya\'ll. I şenL omuzlayıp, )toyllnlarını ve do-- gibi salona daldı. 
• muzlarını önilne kalarak tzbesıne Şimdı çenesi kuvvetli bir senatöı 

yardım yolunu kapatacak bir O !ııcı kralın karşısına geçmiş, en par! 
kol kurmaktı. cümlelerle ona Romanın mlnnellcrı ıı 

Sovyct Ru:ıya hllkumetı ile veıdı· Amerika' da sunmağa çalışıyordu. ScrvlyUs 1 
ğimlz müşterek bir notada bunları.ı tatlı tubessUmile gUIUm ... Uyor, m ı 
faaliyetine nihayet verllmeslnl, hu· rur matrur başını sallıyor, SO) le ı-

<lut harici edilmcslnı istedik. İran hti· H arb :n yı ldön ü- lcnlerden ıncmnWl kaldığını ih 
kOınetı bunu yapamadı. Bunun tize- İl d . b çalışıyordu. 
tine Britanya ve Sovyet kuvvetlıırl Dl enız ayra• Fakat bu hatlbln nutkunu bıtırr 
cenuptan ve şımalden İrnna girdi. m l g le b i r l i k t e memesi \'C b\I kralın bu gururlu g _,. 
ıranda bulunan bUtUn Almanlar ve nü daha fazla tatanıaması muka1 

1talyanların ve lbunıara dost olanla· hul/anacak / derdi. Lôı;Iyüs bir zıplayışta Sen. 
nn faaliyetine nihayet verilmelidir. yü.sc yaklaştı ve tek kel me O). 

Basradan Hazer denizine kadar uza- Vaşin;gton, 9 (A.A.) - HiltTlyeL mcden paln.smı şahdantaılarına 5, r 
nan yol mUtte!lklerin kontrolU allı- giinünUn yıldönUmU olan 27 eylülde ladı. Sonra da devrlle:ı kralın UstU 
na girmelidir. yapılacak merasimde yeni ınşa cdılcn no ayağını b arak cchenncmd 

B Çö .1 SU . 12 ticaret gemısı denize ındlrllecck· yeni kn""''""' bir "eytan kft .. kaha 1 . rçı , rıycdcn şu suretle bah· ,.. ••. ., ., ... , 
sctmı,tır: tir. Cırlaltı: 

c.Brltanya kuvvctlerlnln, Akdenl· 
zin şarkı ucunda ifa ettigı kontrol 
snycsınde TUrk dosUarıııtı:ı:la nıUna

aebata girlferek petrol borularını dn· 

Rcisicllrrfuuı; B RooS-Ove\t'ten bu - Muhterem bıradl'nmiz hatıp 
mtlnasobctlc bır hllııbc Irat etmesi ri. nutuklarına dm anı etmek ıstcrl r 
ca cdılmlşLır. kendilerine her krol kchmcsıne b ı 
UU:l\'1'~11J"i.'." ANNES1~1N CE~A- LCc;:iyUs Tnrklnyils ılltve ctnıcsin 
ZE t~t i~Ç1LER KALDIRACAK tavsiye ederim. 

ha emin bir vaziyete kOyôuk. 
«Surlyede l<'ransnnın önüne geç· 

mek, Brltanya nUfuzunu ön ıııraya 

va,.ngton, 9 (A.A.) - Annesinin Bırdcnbire umumi bir şaşkınlığ 
cenaze mcrasım!nln s .. dc ve resmi mıı. uğ"rayan senatoda bu sö3icr gUrUltu 
hlycttcn ıı.rı olmasını !SUycn rclslcUm lU bir yılan ıslığı tesiri · ya.ptı. Hı 
hurun muvafakati alınmak suretlle kimse se çıkarmadı. Meamafih h · 
madam Sartth Deluno Roosevelt'iıı tıbin nutkuna devam ctmemc~i t · 
cenaze merasiminin biltiln tc!crrlld· cıh ettiği de sczild1. O zaman LCıçı · 

koymak fikrındc dc~llız. 
Suriye. Suriyelilere verllccekUr. 

Suriye ilk fırslllta mUlitakil dc,•let· 
ler sırasına karışacaktır. Bu, hal'bln 
sonunda y&pılacaktır. Suriye her hal. 

tı tesbıt edilmiştir. yUs, ucundan kralın kanı damlaya 
palasını bedbaht hatibin karnın<ı 

saplamakta tereddUt ctmcdı ve: de ıstıklitline kavuşacaktır.> Dovlelln bUtUn işlerini şlnıdHik bir 
Başvekil, ırak meselesine temas tarn!a. bırakarak sadece mtıstacel 

ederek şu sözleri söylemiştir: malı!yetteıtt mesaıll cariye ile rneşglll 
cRaşıt Ali, Almnnlardan vaadleri· .olmakla lktlfa eden B. Roosevelt. an· 

nl yerine getirmelerini istedi. Fakat, nesinin cenaze merasimine ait tertı
Almanlar ancak Musula 30 • 40 t&y· batı ihzar edo'b!lmiştir. 
yare göndercblldller. Almanların, Ra- Madam Roosevclt'ln cenazesi, bur
şit Allnin yaı·dımına koşamamalnrı· dan 41 sene evvel !>len kocası gıbı. 

nııı sebebi, Girit muharebesinde Al· ameleler tarafından Hudsoıı Uzerınde 
man paraşUtçU!crıntn ağır zayiat kflln Roosovclt maıtkA.naesındeki rne-
vcrmclerldlı• ... > zarlığa nakil ve defnedılccekUr. 

lar 

Birden 
servet de 

dökülecektir. 
EylOldc yapraklar dökWllrken bclkl izin cebinize de senet clökfi· 

let·ektır. 

ÇiinkU ııen·etırı de benli yapraklar gihl &arıdır. 
Piyango 15 E> liUıte b.mlr E nternasyonal ı~uannda ı:ek!Uyor. 

i l••••••• Hllytik ikramiye (25.000) liradır. 

- B&IŞınm belAsıru arayan başh ı 
biri • ar lll1? gibilerden etrafı sUz 
dükten sonra ScrviyU Un blr b:ıc -
g-ından tuttu. sUrUye sUrliye salond 
çıJmrdı, merdiven başına getirdı, b 

tekme vurup dışarıya fırlattı. Kap · 
tuı sırtlarındaki hnlk, ServiyüsUn .t 

kıbetinden bftı~r. hilUı; 

- Yaşa! Yaşa.aa .. 
Diye bağırrşıp duruyordu Artı'< 

LtiçıyUs her hareketinin me 'uliyct 
ni üzerine almış, kederine ve talih · 
ne inanan bir tavır t&kmm~. 

SenatodaJdlcre: 

7..AYt 
Yüksek den r. ticaret mcktebı kap 

tan son sınıfından aldığım tasdikr • 
meml kaybettim. YeniSinı çıkaraca 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Adres: Ka m1ı,aşa ?\"ıt.lıll('r> ı; 

kuşu 08 No. da ısainı Öz'..:rcan 

S ayfı) eden d!SnUnce, uzun 
nıud<lct kıı.pnlı kalan o· 

<taıarda gnrtp bir koku olur. Bu· 
1 L!222 =ıs& s 
yerek yerlere yuvarlanmıstır. Bu- ( ;J le gibi ufak kalmış kızlarla evlen. diyoruz, afyonun siddetle men'inl 

,._T_a_b_ld-oCı"' 
~ gidermek ıçin açık ağıg.ı 

llıacıonı bir kap içine bir miktar 
~Olorıya ko\ malı ve yakmalıdır. 
b 0·onyııyı yanrp, bltlnclye kadar 
rakına.Iıdır. 

it Odada serinlik veren hoş bir 
0ku hasıl olur. 

* L !kör yapılacağı uman 
;ıo kullanılan ısp rto 315 ile 
Ilı derece arnsmdakilcrdlr. Umu· 
c~Vctıe 50 derecelik lsplrtolar ter 

etıııır. 

ceı~O c!creccllk ispırloyu 50 dere· 
ıc; k Yapmak ıı;ın temiz bir kap 
lll'~rtııınde su kaynatmalı, UstUnU 
'-..~~tek. soğumağa bırakmalıdır. 
)ıı.r~ı açık bir ka\'anoz içerisine 
ita l?tı kilo 90 derecelik ispirto 
htı )tnaıı, Uzcrine evvelce kayna· 
~ğuyan sudnn 400 gram ka-

lı: llıll.lıdır. 
ta l<ıe eduen 50 derece ıspırto ile 
~et nens lll<örlcr ya.pılel>ılır. 

na mukabıl biz beddualarla tel'lıı A B mlycccğiı. Birçokları kızlarının a· istiyoruz. Bütün afyonkeşlerin 

1 
edllmekteyız. n n e m· v e e ynklarını ne yapacaklarını bilmez hali bir adaya hapis ve nefyi taraf. 

Polis hcrilı yakalamış ve hapse • • • bir hale gelmisledir. Eskller bü· tarıyız. Ondan sonra da bu ada top 
koymuştur. ı yük ayaktan hoşlanmıyorlar, yeni ateşine tutulsa diyoruz. 

ı İbrctlımlz bir ceza ve badema Yaz.an: Turkçeye çcvıren: lcr ise küçUk ayağın düşmanı. Bu hulya hakikate inkılap ettiği 
· · · Is· • hurafe tcz.ahürlcrının men ını ŞE!liG ŞE:'llG - 11 - Celal Tevfik Kraliçe Tseohi • eskilerin aksi- vakit İngilizlere diyecegiz ki: 

1 tiyoruS:. . lahı kıpırd k • r Getirilmesi mumkun neticeleri his 1 ne tabii ayak modasını emretmek «Sizin zehirli metaınıza düşkün 
Allahın yeryüzündeki vekilin.~n 1 2 Eylul l9a0n~rda duyl~nı) o . torı'çe ı sedi ... ·orıız l llzeredir. k ü 

1 
or ve uç o:ı e u ımpara ,, • bedbaht çocuklarımızın şimdi kul· 

ıçına Y. z sopa vuru uy 'hPohi • buyük ,uınam2 rnğmen Orduyu Almanvarl tensik edece- Teyzc-zadcm · ki nişanlımdır. • !erini gidıp cehennemin dibinde a· 
gün hapıste yatırılıyor. büyük eski usul imtihanları lAğvetti(:ini ğiz. Ve Fransızlar gibi hurafelerle bu intikal ve inkılfıptanc dhşctli rayınız efendiler.• 

Hurafata perestlı eden .1€.n ediyor mül'adclc edeceğiz muztariptir. . .. .. .. . . 
annem ve onun sihirbazlıktan hoş • • .. .. .. . . . Anı bir olumu yavaş bir ıhtızara 
lanan kafadarları bu neticeden as· Her şehirde asri mektepler a- Harici mucadelC'lerlc başa çık- BuyBuk ~nnem d~uçuk ayak ıstı- , tercih ediyoruz. Haşhaşla başı hoş 

-· · çılmıştır. Konfilçyılsün ve İçcng'in mak için dahili mücadelelere lhti· yor. en syan e ıyorum. 
ıa memnun degıldırler. bedi i 6 . b b k d 1 la 1 akrnbalnrımızı, dostlarımızı ve 

k 1 d 1 nııı er nde d. Avrupai mektep· yacımız var. u ır ar ar a ın a as ev en· ' 
Memle eti ibl s soyun an ge en lcrin temeli 1 1 •• _ ınlvcceTtim.ıı komşularımızı artık ziyarete gitmi 

ecnebilerin cehennemi oldu telak· a 1 m ı ı)• · Napolyon, Vaşington, Bismark ~ 6 

ki ediyorlar. Bu mekteplerin mUdurleri asrl· gençlerin kütilphanelcrinl suslemc Teamülleri kadim olan eski Çin· yoruz. 
Garptc de lsplrtizme masallarile lıl:ıt?1, medeniyette .... ve japon in· ğe baslamıştır. de on yaşındaki çocuğun bu ifa• Milli zehirle mücadele için cemi-

gaipten haber veren falcıların mcv kılfıbından bol bol bahsediyorlar. Btilün gençlik m;kerlik hizmetini desi pek miithiştir. ÖIUm cezası bu yetlcr teesslis etmiştir. Odalık iide 
cut olduğundan gafil, bütün akide· Birçok kimseler asrı fenerle ci- ifaya hazırlanıyor. Çın 400 mılyon küstahhja az gelebilir. Arhk aile ti yere batsın diyoruz. 
Icrln mahvolup nisyana ujrıyacağı hazlanmak için japanyaya akın et· luk orduya malik bir millet ola. tesirinin ~ocuk üzerinde azaldığı İçtimai mücadeleler ail~i 
nı zannediyorlar. meye başlamıştır. Nankindeki yük caktır. günleri yaşıyoıuz. 

Filhakika asrilik. süzgeçten ge. sek muallim mektebi ile diiter Asker karde!:l<"rim, büyük mille· Asrileşme hareketleri ilerliyor. 
çen ince bir ha\•a gibi memlekete mekteplere tehacüm göze Çarpı. tiınlzl butün dunyanın saydığı bir İntikal ve inkılfıp yer yer sirayet· 
nüfuz rtmc)E' başlamıştır. yor. hale koyunuz. tcdlr. Afyonkeşlcrle milcahedeye 

Yüzilnd(' binlerle senelik uyku· Biz çocuk la r :yeni mek~tt Artık gayri medeni, yani ayak· girişmiş bir haldeyiz. 
gunun ıfıkfnlfli He ,.orgun Çin f. başlarken pratik ve kU'A'edcn file ları demir papucunda bir çift lA· Onları vatan hiyanetile itham e· 

miıcadelclere yol açmıştıı·. 

Aı:tık Çin vatanında yükselen 
hiç bir çatınm altında sükün ve 

huzur kalmadı. 
( A l"Mel var) 

Tuı.lu kurııbl30 

ı ki yllz gram un, 125 gı am 
tereyağ, 2 yumurtanın be-

yazı, bir çorba Jmşığı sUt. hır 

çoroa kaşığı ruhm, 4 gram tuz 
nlınalL 

Unwı ortası açılacak, tereya
ğı He yumurta beyr.zı ezilecek 
sonr.ı süt ilave cdi1crek hamur 
haline getirilecek. Yarım saat 
dul'duktan sonra hamul'u mcr· 
dane ile yanm parmaktan ince 
olarak (Uç m•' •,.c kalınlığın
da) açmalı, 0 u bardağı ile yu· 
varlnklar kesmeli, hafif yağlan· 
mı~ tepsiye yanyana dizmeli, 
Uzerlerlni catalla. ddmeli yumur· 
ta sarısı sUrdliktcn sonra sıcak 
fınnda otuz beş dakika pi~me 
11. 

Bu kurahiy~r ıezzcUi olduğu 
g;nı ıızun milddet muhafaza. edtl-
r ~lldLr. 



ıo.9.941 Çarşamba 
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- Sayfa 4 :--._-------------------------

En Son Havadis'in zabıta romanı: 49 G .. d h--,/ihsiz/er\ 
oz en ma rur-----

GÖRÜNMEYEN KATIL arasında bi .ç saat··· 

1'~~:::e;;n~e~;;a:::a~:n~:~~~tınıı Go" rm 1·ye ııdZİ iye nler 
sars!11akdı .•. Onun için, profesörün 

kılıgı?_d13n çıkıp tablodalli kılığa • D e kODU'a BAŞ DIŞ NEZLE G iP RO ...... ::.:r:.::~~,.'.~~e:.~~:.~~~ildi ş m ·O V q - ~- , .. ~- _ , ATIZMA 
:~~u~"!:ı~he;,'.!7r~~.~· :::~rarak /poıeon gibi lıer şe~ib~:~a~~~ı%~: n ınu•• nevverler Nevra}jı, Kırıklık ve Butun Agrı1arın1zı Derhal Keser. 
kinin ayni idi. Knight b~nda~o~~~ 1 :;r g::tında.ki .. tünelden, şatoya gi· mu icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde Pullu Kutuları 
sederken ben .. .. de k . e, gunun bırinde, birisının ısrarla ı"steyı·n·ız. ornrum omedıde göz.. ·r ~ bu kadar muvaff k 1 . ., , une ı ışecegi ihtimalini de he-
re tesadüf etmed~m o an ~~r. akt~- ; saba katarak bu efsaneyi de lst~ 
Alf ec1·· k • demıştı .. Sır 1 mar etmeğe karar verdi Knignt e (Başı 1 inci de) 1 En bUyilk dU~Uncemlz bir mektep 
hlmrat ın kozmografyaya ait ma- ölmezden 24 saat evvel· Baronet n. bedbahtları korlerdlr. aı;maktı. Çok ştikUr buna da muva!· 

~ 1 
ço mahdut olmasına unvanına sahip h<"r kimsenin • Bu 11hdiğın11ı: müddetçe, en fak olduk, çünkU ilimsiz hayat r..l· 1 Kanije 

Muhasarası 

r~gmen bu husus.ta hiç bir bilgisi Sir Charles'in hayaletini a;ördUğU· ~~::~detınuzi görmekle temın mıyacağına kanıiz. Bu husuata Ma.a· 1 

0 mı~anları tatmın edebilirdi. nü Sir Georgc"e anlatmııısını söY· ,z.e hepımız inanır ve hattA rifle temastayız. Teşrinıevveide mu-
Knıght patron 1 • . 1 et Un ' unun an attığı bu ledi. Ve Sir Albert'in dahı bu la- ızdan üst tuttuğumuz sev· hakkak mektep açılacaktır. Mefru-

~asatıara n~~ıl ~andı bilmem. Bel yaleti görmüş olduğunu iJ3ve et- ;imize de cgözümüzden obile sa- şat ve sair haurltkla.runız tamiJD.· 
kı ~ ~nun olnıuş olarak gösteril· mesini sıkı sıkı teobih etli· l\Takimak~> tabirile her şeyimizi ver· landı. 
:esı bı-:az da işine geldiği için sadı genç adamın maneviyahli.i, oluruz. Cemiyetin ~at ve himayesinde 

. ~el.~yı . pek kurcalamamıştır. sarsmaktı. Sandıkta Sir Charl1 ı-~aknt yine mlicetreptir ki, ebedi geçinen büsbütün ı.,sızıer de var~ır. 
Yazan; 

Namık Kemal ~.unku. Sır Alfred'in de kendisine elbiseleri hAl!i duruyordu. C karıtnlı;ta mahkom olanların bir ço· onları sefaletten kurtarm•""! da v~· 
soyledığ· "b" h k ,,. ""'' 1 gı 1 • ayatta olduğu için profesör kılığıncifln çı , k ğı..ı, ruhi hasletlerini çok kere mane· zile biliyoruz. 
meydana çıktığı gün ilk işinin onu lodaki re~rnln kılığına bü ~e ,.i lilemirnizin en nurlu yolu olan Ha.stala.rnnıza. bakacak vasıta ve 
yani ~night'i zindana göndermek• işten bile değildi. Sir n;c 1~: musikiye çevirmişlerdir. yerlerimiz de gördüğünUz yatakha· 

Sadeleşlirezı ve baskısını 

hazırlıyazı 
0!acagın~a.n korkuyordu. Onun i· hatıra defterindC'~ de ar'~1 ;ıarı Bunun gi:.bi duymamamız da ba- nelerimiz gibi muntazamdtr. 
c:.ın ke~dısıne ~erilen talimatı har. göre, Sir Albcrt ın .. vvl ver· zaıı kendi iç varlığonızda daha ge- Gördüğünüz körler orkestrası: dd. 
fı ha.rfıne tatbık etti. Bir kere de istediği semf"reyl min.rr\~ava1et niş: ve ufuksuz cihanlar yaratmamı- !Bbat eder ki bunlar ihmal edJecf'k 
kendınf .be dolaplara kaptırdıktan di· O gün .~~~ ye':~cviYatını za amil olabiliyor. ,.e yaıhut köşe bucakta un1;:1t.ıJaca.k 

Hakkı Tarık Us 
Türk kahramanlığının bir des-

sonra bır daha içinden Yakasını şeklinde gozuk~r m de ayni ı Gözlerini kaybettikten sonra Ba· kimseler değildirler .. 
kurtaramadı. allak bullak etoe tıcrn . , 

İ·' b .. 1 1 
d şato ·rcrck Lattıme. eh ın .ş:A.heserlerile; sağırlığından İçlmizde 3 kör kız, ~ 19 dilsiz 

~ı oy e<"e yo una koyduktan zaman a · vgı b ,. 

tanı olan bu eseri bütün genç

lik ve her vatandaş okumalıdır 

•onra g· Alf d .. ,. . ndili ıvcri ve ıçağını ~onra Beethowen ın yarattrğ'ı mu· kadın vardır. Dilsiz kadınlar dilsiz 
ır re . Pro!esorun şah· rın nı.c • ıc , . 

ıiyetı"n b .. il k · d etme,,.;• vaff<ık oldu. 1 hallet tbldeler bunu ısbat etmez mi? erkeklerle evlendirilmişlerdir ve e~ Fiyatı: 30 kuruş 
e ur nere pavyona yer. el ~ •~ıu 1 . . 

leşti. f{ik&yeırourıdan sonrasını bili· '?te size, bugün lçımızde ya.~aya 1 işlerinde kullanılıyorlar. Bunlardan 
Enspcktör ıara karışarak: yoruz. St 00n çey~e.k kala Sir 1 ve pek çok uğraı,malar ve feragat- olan çocuklar tamamen normaldirler 

SATIŞ YERİ: 

S . b" il _ Alfred 1 , ........ galerısındeki gizli lerle meydana getirilmiş olan cKör, ve gayet güzel konuşurlar.> - ıze ır sual sormama m sa ~~ı... . · 
.de edl·n J" . . s· Al! cd kapı• otOY8 geldı. Yerde iz bı- Bağır ve dilslzler> mektebini tanıt- Gördüğüm bA-"-arıcııım... verdiA-1 

V AıtıT JtÜTÜPHANESİ 

NOT: Vakıt'ın kuponlarını top
layan daimi V AKIT okuyucu
larına bu eser yüzde 50 tenzi
Mla 15 kuru:ıa verilmektedir. 
Taşra daiml okuyucuları mek
tupla 15 kuruıluk posta pulu 
gönderir lersc adreslerine gön· 
deril!r. 

ımmıe, dedı. ır r • "' ş... . . . . -r eı•u ı;• 

Profeso··ru"n 1 b .... d""kt<"n, rat- .. ıc ıçın ayakkabılarını e· makla bu hakıkatı bır da.ha tebarU2' d~rln hazla Bay SUJeymana veda pos una urun u • ~... d'll .. ' 
~onra, nereden para tedarik ettı Iiatki men 1 ~ guzelee sildi. Ça· ettirmiş: oluyoruz. ederken onun ~u söz1erile de blr hay· 
dersiniz?. Vasivctn:ame mucibince .fna oo:ısına gırerek kapıyı, ken- :P..lektebin ta.t"ihçe ve gayesini, h;z. h üzülmekten kendim\ alamadım. 
varını yoğunu· yeğenlerine terke· tsind~ buluna.o anahtarla açtı. o· zat nılldiirü Süleyrnanın kale • 
diyordu. rada ~.ır Georg la aralarında kil~ük mtnden, aşa~ıdakt satırlarda okuya· 
Clarck~on - Parr)~ gülC"rc~: ( b1r nıun.ak.aşa geçti. Ona kim ol<lu- caksınız. Yalnrz ben, mektebi geZdı-
- Hayır. yanlışınız var'. dınce. ı.unu b~Jd~rmiş ve buraya kendi· ğim zaman tesirinde kaldtğım şey· 

vap verdi. Vasiyctnameyı /frtip ıı:ı-d~.n ıntıkamını almağa geldiği· !erden kısaca .bahsedeyim: 
etmezden bi,.k:ı<: g(in cvveJ1ervc· · nı soyJemişti. Geor"c kuzu gibi C.tğ:ıloğlunda, yeni kurulmakta o· 
tinden binlerce sf.erling ~17Jmış v.e hoynunu UZAtnıaktanı:;a üzerine a· Ia:ı mektebin kapıı:ıında gWeryüzlü 
elinin altında buJundullJak ;stedı- tılarak boğuşmağı göze aldı. Sir mUdUr!erl Bay SWeymanla karşılaş
gi digcr bazı nıühim tıvre.kla be· J Alfred ona ateş etti fakc::ıt i~abet tım Kulaklart işitmeyen ve pek güç 
raber pavyondaki kı~aya ;ı.·e:leş- f ettiremedi. Nihayet hançerf goğsü· lll:Cle konuşabilen c:pepeme> müdür, 
tirmişti. onları Ofida .ı;özlerımle ne saplıyarak muradına erdi. dürüst l!adesi ve yazılarile bana bü
gördüm ... Ş<'y •. Jini bir giln pav. 1 Maamafih plilnının tatbikı tama· tlin düşünceler~i anlattı. . Se!alet
yona gi'rrtj!ştim df!, kasayı. açık bal mile umduğu gibi olmadı. Tesadü· len kurtulup normal inss.nlar gibi 
mustunı.. te o gOn gördilm.. . çalışarak geçinecek kadar büyük bir 
Thonıson Jiizünü ekşitti ve ar· fen mutfaktaki saat beş on dakı. gayretle yetiştirilen bu kör, sağır 

kada!,ıma deı:arn etmesi için işaret ka ileri gitmi ti. Kocasının yerine ve diisiZler gdrillmeğe değer lnsnn· 

Simdi ikinci sahne de hazır 
olmuştu. sir George'un şatoya mu
\"RSalatı ve onun katli sahnesi.. Bu 
sabneyı tertip ederken tedbirli bir 
gener~lin yapacağı gibi, iki gaye 
güdü.Yordu. Birincist kendisinden 
şüphe edibnenıesi, iki:JcLSi de şüp. 
hCYJ bı bac:kaıının üzerine atarak 
ta ·nan e ıeIAmetP ermesi idi. Şüp 

ı cleri ılerıdck pllnlarının mevkii 
ta b.k konması iç n kendisine el
z n olan T~r: ht'in üıerindcn de 
yırm k içın ona makul bir sebep 

ileri surcrek birkaç gün için izin 
1 trmesini la\•s ve rttı. 

Ve :atoya I.ıat•imer'l@ri getirtti. 
\"ine onun er:ı!r1e•ine tevfikan her 
.ık aın saat onda Kı:ıight, Sir Geor· 
ge'e 't"k g~tu rüyordu. 

~ Bır dakika JimJY'ie. dedim. 
\"a h:ıyalet mec;elc ı nr-dir" 

- Onu rla anlatayım.. Braklc· 
bank nilec::tnin t'tNlcnb~ri ı rr za~ 

efendisine viskisini getiren madam ıardir. 

Latlimer içerideki münakaşanın lşte marangozhanede, kendi !'tre.
bir kısmınl ve mücadelC'yİ duydu. ıarını yapanlar, işte, dlki.Ş ve kun
Kapının anahtarı yanında olsaydı, duı·acılrkla. uğra~anlar, v~ niha}" t 

Sir Alfred'1n planı bUsbtlttln hapı en şayanı ha}Tet olanları; mil?.isyen· 
yutacaktı. Yine şansı yardım etti. ler .. 
denebilir. Lattimer gelip de anah· l ]l.lutfakta, kocaman !asuly.;1. teh· 
tarilc ~apıyı aç~na ka.da.r o, . giz., ceresinın ba.,ında elindeki ke?Ç<'.t~n 
leneceğı yere gızlenmıştı bıle... daha küçük görünen on iki ya-11·.~..ıa

Halbuki o, Latlimer'in odaya yal- ki afı,;ı kızı, bültin sempati balu11la· 
nız kireceğini ve onu cesedin ve ci rınızla kucaklamanuınız.a imkan yok 1 
nayette kullanılan silıihların yanı- tur. , 
başında afallamış bir vaziyette ele 1nsar.ı düşüncelerim:.Zle, bir ba· 
ge<-eceğini ummuştu.. , kımda.n bir ıstırap yuva.sı gib göre-

Enspeklör sabır~ızlıkla: 1 ceğuniı:; bu müessesede şu sahneyi 
- Kuzum Jimmie, dedi.. Katil seyretmek hakikaten zahmete değ· 

nereye, nasıl gizlenml~ti?. Şunu 

&öylesenize. Bu akşam onu orada 
gözlerimle gördüm, fakat yine hiç 
bir sey anlıyamadım. Bu, 3.dcta bir 
sihirbazlık numara.:!:ına benzer bir 
şe:.-·di.. 

Clarckson Parry gülmeğc baş. 
!adı: 

mez mı? 

man r<- .nı. gal,.r•stnl ziyarete ge· - Evet hakikale.n bu bir sihir· 
ıen S'r C'"'~rles· tıayaletirıden bazlık numarası idi ~ l:!!!nun 
bahsedilir<li Ve t '-il }· imı-.e de bu· 

1 <Arka-;ı var) 

Dı.ş11nda gUneş huzmelerinin ara
sından geçerken renkli akisler brra
kan y:ı(;rnur dantlala.rını seyrediyor
sunuz. Bol kirp'kli .siyah gözlerini, 
hiç ıb1r ~ey gornıeden size çevirip, 
kendi zıı1dan Aleminde tayıflar sey
reden genç blr kızın piyanoda Chopin 
ve !.Iodzart 1ı:alma::it size neler dU· 
filndilrmez! ... 

• 

Bu genç bayan lsmet Dıncerdır. 

tık han1lcde gOzlerinin görmediğine 

bir tilrlU inanaınadım. O kadar net 
ve ca11lı bakıyordu. 1yi bir süra.tle 
de dakt,:~ttrnfl kullanıyor. 

Geçen sene radyodaki korıserlt>rı· ı 

c- Büytık him&ye ve yardımlar· 
dan mahrumuz. Kendi yağımızla. kav 
rulmağa çalışıyoruz. İdeal ve tas&v· 
vurlarrmız çok bU:rüktUr, fakat ne 
yapa.Iun!.> SadJ GVNEL 

Devlet Demiryolları ilanları 
A.şa.ğııda cinsi, miktarı, muhct.mmen tıedell ve teminatı yazılı olan iki 

kalem inşaat malzemesi açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 
Eksiltme 19/9/9H Cuma gUnU sa.at 10 da Sirkecide 9 işletme bina· 

amda toplanan A. E. komisyonu tara.fmda.n yapılacaktır. 
lstEıklilerin teminat ve kanuni veeikala.rile birlikte komisyona mUra.ca~ 

atları lA.zmıdır. 
Şartnameler para.siz olarak komisyondan verilmektedir. (7788) 

M.alm cinsi Miktarı Muhammen bedel muvakkat te ... 

Marsilya tipi Eskişehir 
kiremidi 
Ma.hyaJık kiremit 

15.000 

700 

lira minat lira. 

1342 100,65 

Topkapı Maltepesindeki satın alma 
komisyonu ilanları 

1 - 2.9.941 tarihinde pazarlılda ihalesi yapılacak 50 bin liralık 
odunun beher kilosuna taliplerce teklif edilen fiyatlar komisyonca 
muhammen bedelden yüksek görüldüğünden tekrar pazarlıkla iha· 
leye konmuştur. 

2 - Bu odunlar meşe veya gürgen veyahut ikisi de karışık ola· 
caktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 1 kuruş 60 santimdir. 

3 - Evsaf ve hysusi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri satın 
1 

alma komisyonunda görülebilir. 1 
4 - İhalesi 12.9.941 cuma günü saat 15 de komisyonda yapıla· 

caktır. 

5 - Kat'i teminatı 7500 liradır. ,,. (7843) 

1 - Pazarlıkla 120 ton patates satın alınacaktır. Patatesin beher 
kilosunun muhammen bedeli 10 kuruş olup tutarı 12000 liradır. / 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı ~1altepesinde askeri satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - ihalesi 12.9.941 cuma günü saat 10 da komisyonda yapıla· 
caktır. 

4 Kat'i teminatı 11 ı .aoo ... liradır. 
ni, Anado~unun en uzak b:r .köşe~in- * 
de d nledığın1, Şahi.1 L~ınerı, çuku· 1 - 26.8.911 tarihinde pazarlıkla satın almacak 200 ton bulgura talip 

(7844) 

1.1Uesse.semız y(·ni teşkilAtile !ayın müşterilerimizin mı'\denJ mahrukat 
sıpariflerıni kabulu ba.şiamışlır, El•part.,ler narh Uurindcn ma.ha!l noJ 
emnıyt>t ve süratle teslim edilir. 

Depo fatih tranı,·ay duragı Çama,ırrı "'okak nwnac-a 22 Telefon 
2i14·i 

.)f('rkez Galata e..kJ Gümrük cıtllduı;I ömer Efer:.u llan numara s 

Teknik Okulu rı1ülürlüğün.:e.1: 
Ck J•1ml.ıZU l r..W endıs ve fer. mernarhıg-cı kı~ımıarınn inşaat ve m:ı.

ı.lne şubeler ne ye i talebe k yduıa ı Ey~Ul 941 tarihinde başlanacak 30 
Ey üı 9 ll t:"ilnU ek mı sa t 17 de nihayet vcrilecektil' 

J{ayıt "lluamelcsi her gUn saat 9 den 12 ye kadar yapıl r. 
üı t.a n t ~ mezllfua ı lmt.hanla, ilse oı;u:l!tık iın •• haıund .... n1uvaf· 

'a oı lar ııt hanstz kaıbul olunurlar. 
ıeşr n.evve' 1 ilK :;i.lnierirı.d~ her ıki kı:"ım ıı; · n ayrı, ayrı yapılacak 

dü n h laıı günleri lsta"bUI g'l.Zt!l terilt> Eyl~Un 2J HCi gU:1U.ilA·1 
tafsll.\t aımak ı.. l.yenlel'lıı hlzzal veya mektupla 1s 

1. ,-ıldızdaki ıdaremize ınUracaat arı. 

7320) 

Ucuz ve ace.e satılık köşk 
1.50 meyve fidant;1ı muhtev: k· n1en çamlık 2350 metre mura.b~'lI 

den..zc laz:r arazi dahilinde elektr K len"·iratı bulunan St>klz 'xialr hır 

k k Jle Uç odalı müstakil bir evın tamanu ac le aat::: tır A:yrıca ır 

nı ·b r Kuyu ıle ahır ve arab:ı.1 ığı bulunan mezkQr mWkıl görmek ar
zu ed.enlf'ı Kadıköy Acıbadem Esat Paşa .sok'lk 6 n un aya görüş

mek arzu edenler Galata ki Gilmrük caddesi öıner Efendı Han 3 nu· 
m raya mllracaauarı. 

z~\. 11 
Tatlnk mUhrllmU zayt ettinı, yeri· 

ne diğerini yaptrracağL.-ndan evvelki 
ni:ı. hUkmti k&lmamıştır. 1 

L ktidar SelimJye Cami Mk.ak 
:li o. 2 ilan.ite ;;;enyel 

Sah•p ve Başmuharriri 

- ·tzA.,tETT.1-'-' J\'AZlP 
Neşr yat DirektörU 

ŞOKRU SARA<;OGLU 

Basıldığı 

VATA..'i MATBAASI 

ra k.açmış yuınu~ gozı~rile ~iç zor~ ı;ıkmad?ğından tekrar pazarlıkla satın altnacakttr. 
luk c;ekıneden us1.aca fıliltünti lifler· ı 2 - Evsaf ve husust şartlar Topkapı Maltepe &!kert satın aım:ı 
ken goı·mek beı;ı, haklı olduğum, de· ı k . d ö Ulebı·ı 1·r . _ ·- omısyonun a .g r . 
rın .bır hayrete du.şüı-dü.. 3 - İhalesi 17.9.941 çarşamba günU saat 10 da. komisyonda. yapıla 

Tcrteıniz .seslerle ve blltün nüans~ kt 
ca ır. 

ıannı ver rek ı,;aldığı şey Pastoral 
4 

Hongral.se'dı. Arkasından da büyük 
bir meharetle bır valsin nağmelerı· 

n , a:ıı- armonika.sının dlllerıne söy· 

Kat'ı teminatı 6600 liradır. (6974) 

!elti. 
Y kmria. konsrr verecekmiş .• Din· 

leyen.ıer de la3dik edeceklerdir kl 
bu, onhı.rın ne büyük b,ı· gayretle 
yetişUrUdikler · ne delil olacaktır. 

Şiındi de, elde edilen neticenin se-ı 
v!.iıç verici ba.şanlarile ınsanl ıstı

* 17.9.941 tarihinde ihalesi yaptldcağı 

alınmasından ,·azgeçildiği \l<in olunur. 
tıAn edilen 200 ton bulgurun 

(7979) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ila,l:ırı 

raplarımı hafifıetn1t~. olarak ayrı.ldı-, Aşa~da miktar ,.e muhammen bedelleri yazılı iki kalem kuru ot 
ğın1 mekl n m ldUrunUn, suallerımt ista.svon vev;ı mı:ı.vnact:ı teslim alınn1ak şarU\e 17.9.941 çarşamba gUnti 
\·erdıği ce\apları toplu olarak ah- hizal~rında ~y.ızıı eaatıerde pazarlıkla satın a.Jınacaktrr. ŞartnamC'leri 
va....... Bu~.ünkll «cE"miyet ve mcl<-ı her gUn konılsy'>nda görülebilir. tsteklllerin belli gün ve saatlerd,. Fın· 
teb ın bUtıın varlığını borçlu bu· dıklıda satın Hlnl:ı komisyonuna gelıneleri. (7966) 
ıunduğu müdii• Bay Süleyn1an şun· !\tlktarı )fuh. B. l\8.t' i T. Pazarlık 'lanl&nı 
ları l!Ö.} .l'di: Cin!-ıi Ton L. K. L. K. Saat Dakika 

Ceını~·e~i niz 1930 da açılmı,. ___::.:.::_---------:------,--:-----::-:-:-------:::---:--
tı. Ilı.Laz tatılden sonra yen~ razam· Kuru ,ot 1340 77050 10205 11 de 
nı: ııe \e yen anva ua, Dahıliye Ve- > 150 25875 3881.25 11 30 da 
kA.Iel t r:t.fından tasdik edilerek 
tekrar , e ba.şl dı. 

Kimsesız ahileri, Cümhuriyete lA· 
yık birer unsur olarak yetiştirmek 

en bUyUk gayemizdir. 
Bugün İstanbulda 780 kör, sağır 

ve dil!lz ,·ardır. F"akat cemiyetım!· 
zin kıymet ve manasını anlayıp azı 
01r-,ıar ancak 98 dir. Ayrıca 2500 de' 
fahri azamız vardır. Varldn.tımızı 

bu a:ıaların aidattıe temin ederız. 
Orkestramız.ın konserleri de bize 

hasılat getırir. 

Berg:ı:;:ı;a Bele:liye Riyasetinden : 
1 İçI'!.:e suyu tesisatı içln açık' eksiltmeye 'konan c300' adet 13/15 

milinıetrclik su saatlerinin eksiltmesi on gUn temdit edilmiştir. 
2 _ ~luhammen bedeli c1500:) lira, muvakkat teminatı «337,50> 11-

radır, 

3 - Şartnanıeler Belediyemiz Fen dairesinden bede1siı; verilir. 

ı -- thaleai 15.9.941 tarihine rasllıyan pazartesi günü saat on 'beşte 
belediye dairesinde yaprlacaktır. Taliplerin mezktlr gün ve saatte 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 ilncü maddeler inde yazılı vesikaları hA.rnilen belediye 
riyasetine nıüracaatları nan olunur.. (7920) 

De:;iz Levazım Satına1ma 

Komisyo'.":u IIanları 

Marmara Ussü bahri K. Satın alma 
Komisyonundan 

45000 kilo sade yağı llAllı 
1 - İhtiyacımız için yukarda yazılı sadeyağı, kapalı zarf 111ulil• 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 23 Eyliıl 1941 salı günü saat 16,30 da tzuı;tt• 

Terşane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Yağn bir kilosuna tahmin edilen fiyat «160> kuruş otuP 
muvakkat teminatı c4850• liradır. Bu işe ait şartname 360 k.UI'uş 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştir&k edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarüatı veçhile bu işle alıikadar olduklarına dair Ticaret vesikaları· 
nı ve üçüncü maddede yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzbn ede" 
cekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten tam bir saat ~· 
!ine kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (7802) 

* Marmar2 Ossü bahri K. sabnalma 
Kom:syonundan 

4.0000 kilo slld3 ya§ı UAnı 
1 - Yukarda miktarı yazılı sadeyağı kapalı zart usulile eksili' 

meye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 22 Eylül 941 pazartesi günü saat 16.30 da lı' 

mitte T ersa ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Yağın beher kilosuna tahmin olunan fiyat «160> kuruş oltJP 
muvakkat teminatı 0'445011 liradır. Buna ait şartname 320 kurus JJlU" 
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye i~iriık edecek isteklllerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı veçhile bu işle alakadar olduklarına dair ticaret vesı1<al•· 
rını ve üçüncü maddede yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzim e· 
decekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten tam bir saat eır 
veline kadar komisyon başkanlığına müracaatları. (7803) 

* Marmara Osslballrl K. satın alma 
komisyonundan : 

Tabmini tutal'l Kat'i teıniJıat\ 
Cinsi Kllo•u Lira Lira ıt. 
Çubuk makarna 17200 7740 1161 00 
Muhtelif reçel 5000 2750 412 50 
Beyaz peynir 6800 5780 8G7 00 

l - Yukarda clrıs ve miktarları yazılı üe kafem yiyecelt madd•' 
lerl ayrı ayrı şartnamede pazarhk1a satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 11 Eylül 941 parıembe günü saal 15 de tzınitl• 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. . 

3 - İşbu maddeler bir veya ayrı ayrı taliplere ihale edi1ebll1
'· 

Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. e 
4 - Pazarlığa lştiriık edecek isteklilerin, Ticaret vesikaları • 

cinsleri hizalarında yazılı temina tlarile birlikte belli gün ve saatte 
komisyon başkanlığına müracaatları. (7924) 

HAK1KAT DADIA HAKl:KAT'l'tR 
HER iŞ EHLİNE BAGLIDm 

ÇIJNKtl": 

N:ımlı Kayserili ( lplkotıu ) 

TÜRK Sucukları 
Emsali nadir, sıhhi yapılış terkibatında baharatı ve soğukha.'f• 

depolarında muhafaza edilen sucnklarımızı her yerde arayınıa:, 
taklitlerinden sak1mn1z • 

"•••Depo, istanbli'l, Bahkpazarı, Taş çdar, Tel: 24340 

1 

Tlrklye Cllmburlyetı 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi· 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

lirası 

Ziraat' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf ~~:; 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekıl 
kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5.00o 
ıır• 

4 n 500 >ı 2,000 » 120 
11 

40 » 4,800 .,, 
4 ,, 250 )) l,000 » 200 l) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 160 )) 20 il 8, 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lir3~~~ 
aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla 1aı. 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eY 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 
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