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Mektep 
kitapları 

kakkında ... 
Hamid REFİK 

Q RTA tedrisat programlarına 
pratik bilgiler ilavesi kara

rını doğru bulduğumuz ve alkışla
dıfınuz halde, Maarif Vekileti
nın diğer bir kararını, mektep ki· ı 
lapıarının fiyatnı arttırma kararını 
beğenmediğimi"i söyliyeceğiz. 

Vekaleti böyle bir karar almağa 
•evkeden sebeplerin başında kağıt 
Pahalılığı gelir. Kağıdın eskiye nis· 
betıe p:ı.hahlaştığını biz de biliyor· 
t117M :Fakat, bu sebep, bir mazeret 
01ınakta haklı mıclır? l'ekiletin 
elinde elbette bir miktar kağıt sto
ku var; bu stok farzedlyoruz ki, 
harpten evvel vücude getirilmiş· 
lir; imdi, lktısadın meşhur nlka
tne,ı kanununa dayanarak, barca
dıtınu ayni fiyatla yerine koya
nıarrı d ive aradaki farkı mektep 
kitaplar;n~ bindirmek doğru mu· 
dur? 
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Benzin tahdidi 
tatbik edi di 

Bakırköy müstesna, bütün 
'hatlarda otobüsler işligecek 

"' . 
Otobu''sler ı Sıkı tedbirler alındı: -r. 

Hangi 
semtlerden 
kaldırıldı? 

Depolar.mdı kaçak benzin bulunduranlar~ eı 
alt ından benzin satanfar, ihtikar yapanlar 

şi ddetle cezalandırılacak tı r ... 

Ankora,8 (A.A.) 
- BaşvekAlcttcn 
tebliğ edilmiştir: 

Diyelim ki stok vücude geliı'ile· 
bıedi; vekalet, ka~ıt ihtiyacını, a
lelade bir tabi gibi, gündelik te
llıevvüçlerine uyarak piyasadan 
ledarlk etmek mecburiyetindedir, 
Ve bu yüzden pahalı ödemeğe ve pa 
halı sntmağa mecburdur. Bu da 
bir rnazeret teşkil etmez. Çünkü 
devlet daireleri kar mües!'eseleri 
değildir, ve alelide tabii sıkı iktı
tadi zaruretler içinde çemberliyen 
fiyat farkı ve fazlalıkları, vekiilet 
için, zarar endişesini geride bıra
ltan imkıin ve kolayııklar içinde, 
dıı ıtturu lması mümkün bir vazife 
tİikü ve bir fedakarlık pa_yıdır. 

Çok sarp glinler getirdiği anln~ılıın Lenlngradın mUhlın eaddelerlnden biri 

Sabah r efikler imizden bir 
kısmı, benzin tahclidi dolayı. 

sile, Keresteciler - Eyüp, Ka
dıköy - Erenköy ve Sir keci -
Bakırköy hattına işliyen oto
büslerin külliyen seyrüsder
den menedlldikleri ve Taksim 
Yenlm~halle hath servisinin de 
ancak saat :n den son ra, bir de 
sabahın erken saatlerinde işle. 

mesi etrafında ka.rar alındığı. 

nı ve bu kararın bugünden iti
bar en tatbikine geçileceğini 

yannışlardır. 

Milli korunma 
kanununun 36 ın 
eı mnddcsi mucf. 
hince ittlhnz olu
nan 13 A l;ustos 

1 1941 tarih ve 21' 
16395 sayılı İcra 
Vekilleri H eyeti 

kararile verilen 
sal~hlyetC' istina
den benz_in vf'.sair 
petrol muştakla· 
rile müteharrik 
bilumum kara ve 

l'ıicseli hatıra gelen çarelerden 
biti u: 

Vekillik bütçesinde bir ıc neşriyat 
la1ısısntı11 faslı var· böyle bir faslı, 
ltoea bir vekalet, 'bahusus 'Maarif 
Vekaleti gibi ne!lriyat işlerile doğ· 
tııııan doğruya ~takalı bir vekalet 
lçltı kimsenin çok görmesi imkan 
\'e ihtimali yok; fakat, sistemsiz 
'°t rcUşigüzel neşriyat yııpmak iti· 
hdındım henüz kurtulamamış bir 
'-lıttna ubesi için ayrılmış olan 
~tanın Jüzumu kat'lannı vekilet, 
"tıt buhranını atıatıneıya kadar. 
llıeıttep kitapları bas~ınna .. iş~_n,. 
~b~ıs edemez mi? dıye duşun
lııtlı: rnümkün. 
llatıra gelen daha başka fasıllıır 

1la Yok değil. l\feseli, Avrupaya 
Cliındı mahalli sarfı oıınıyanl ta. 
ltbe gönderme masrafı karşılıkla
tı, latebe müfettişleri tahsisatı, v.s. 
Q Görülüyor ki, nçare yok!» demek 

0bu değil Elverir ki aramak 
t2bınetıne katlanılsın. 

!\tektep kitabının aile ve cemi· 
~tt içindeki yerini çok iyi bilen 
)' a~an Ali Yücelin, çekirdekten 
~:ıı nıe bir takdir ~evikliıil~ 
th i'ıdın değil ekmeğin fiyatını dU· 
~ilen ÇOC'.Jk ve1llerini, düşebile
lh~leri haklı bir endi!:!eden koru-

Bu iki şehi r, sonuna ka
dar müdeha edilec3kmis 

' Londra, 9 (A.A.) - Almanların, 
Lcningradın tamamen muhasara 
altına alındığı hakkındaki iddia· 
!arına rağmen, burada gayet ke
sif muharebeler cereyan etmekte
dir. 

Le:ningrad müdafaa konseyi Aza
sından bıri. diln halka hıtaben mü
heyyiç bir nutuk söylemiş ve cLc
ningradın, Neva nehri üstünde ka· 
in bu eski paytahtın, sonuna kadar 
müdafaa edileceğini» bir daha bil· 
dlrmiştir. 

Odcsa, dlkka.te .şayan bir kudret
le kendini müdafaada devam et
mektedir. Alman - Romen kuv
vetleri çok ağır zayiat vermekte
dirler. 

--
Moskovaya bir 

hava akını 
Moskova, 9 (A.A.) - Bu gece Ud 

Alman tayyaresi Moskova Uzerlne 
hllcum teşebbUsUnde bulunmuşlar, 
fakat pUskUrtülmUşlerdir. 

'"'3ltıı bekleriz. ============= 
~====H=A=M=İD=R=E=Fi=K= 

Alektepler e 
talebe kaydına 

başlandı 
lıtu 

ltl; aııım mektebi ve san'at mes-
1~ ?kı.ektepleri talebelerinden lise
~ ilrmek lstiyenlerin müracaat-

tı ~ın kabulilne baıılanmıştır. 
'ıllıllntar, geldikleri mektebin mu
tı 11llıflarına imtihanla, bir aşa
t•~'1~lflarında da imtihansız ola. 

~abuı edileceklerdir. 

şı~al baz denlzf n
de bir Ncırvaç Ussü: 

Spiçberg 
/ ngi lizl er 

tarafından dün 
işgal edildi 

J1' Londra, 9 (A.A..) - 1nglliz kuv 
ll ar kupasını '\'euerı , şimal BuZ dentzinde Nor-

/ veç Uslerlndcn lbiri olan Spltz.. 
'Zlll ir muhfeli/İ 1berg'I işgal etmişlerdir. Burası, 

k d maden kömUrü ist.Uı.salAöle meş-
l azan l burdur. KömUr ocaklarında çıılış-

~~lr, 8 (Husust muhablrlmlz- makta olan 12,r;oo Norveçli., mUt-'lt -BugUn Alsancak st&dmda tetiklerin yanıbaıpnda hart>et· 
'ı 'lıı "e Üçler muhteliti Fuar kupa.- mekte olan Norveç kuVVeUerine 
~t aı nı~ı neticesinde • • 5 lzmir iltthaık ettirilmek Uzere, !ngilte-
'ııq tlıtı galip gelerek Fuar kupa- reye götUrUlmUşlerdlr 
t-~rllrntşttr. 11k devreyi 2 - 2 be- (Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 
~~ lblUren takımlar güzel oyna.- .,, ... ._ ____ ______ ~ ... 

~ ~ 

4
/Qp~'!!!!ı!!!'o~n!!!!y"!"!'!'!"""!a"!"!'!'!n!!!!!!!ı~n!!!!!!!!!! sebetleri bakımınd-a~ bu kıt'adan 

bilkuvve tecrid edilmiş olduğunu 
söylemiştir. Nazır bu sebeple ja

Q [ • pon ticaretinin şimdi canilşterck 
f yam an e e • Asya refah mıntakasııı na inhisar 

°" ettiğini fakat bu mıntakada da ah· 
1 İca · - -- val dolayısile istihsalAtın mübade-

ret naziri diyor ki : lesi gUçlcşml~ olduğunu ilAve ey. 
!emiştir. 

'< J ı.. Nazır fstihlflkiıtı azaltmak lflzmı 
~tısadi şartlar geldiği noktasında ısrar ederek her 
fi. tilrlil klir fikrinin tcrkedilmesfnl 

f, ah a ziyade istemiştir. İptidai maddelerin bi-

ellafaşacakftrl riktirllmcsi ltızım geldiğini söyli· 
'l-0 • " yen nazır şunlnn iln\·e etmiştir: 

ıc-.. ~o. 9 (A A ) 5 . - Bir memleketin kendine küa-
~."'t~t . . - anayı ve j . 1 rf . 
~ ~1 • •• .. _ yet etmesı fç n sa edılecek olan 
'lıtr ıı.u Pa~ar~esı gun~ radyo bu gayretin muvaffak olması ge-

ıitlldi tulı: soylıyerek Japonya. , niş mikyasta halkın maneviyatının 
Avrupa ne ticari mQn.a· yüksekliğine bailıdır. 

Jeım·ya 
Geri alındı 

Bir Alman 
fırkası imha 

edildi! 
Üç fırka da büyük 

zar ara uğradı 

Bükreş bombalandı ! 
62 Alman, 33 rus 
tanaresı dl~tı 

'Moskova, 9 (Radyo - Saat 9,45) 
Sovyet istihbarat bürosunun teb
hği: 

1 

8 Eylôl günü Sovyet kıt'aları bil· 
tün cephelerde dilşmanla muhare
belere devam etmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz, düşman bir· 
ilklerine karşı taarruzlarda bulun
muştur. 

Smolensk'in 40-50 kilometre ce· 
nubunda, 26 günlük çetin ve kanlı 

! 
bir muharebeden sonra düşmanın 
15 inci fırkası imha edilmis ve ı 7 
inci motörlü, 10 uncu tank, 35 inci 

1 

Avusturya piyade fırkası ağır za
yiata uğratılmıştır. Bu fırkaların 
bakiyesi garbe doğru çekilmeye 
mecbur kalmışlardır. Sovyet kuv· 
vetleri Jelniya'yı işgal etmişler
dir. 

7/ 8 Eylill gecesi Bükreş. tayya
relerimiz tarafından şiddetle bom 
bardıman edilmiştir. 

6 Eylölde, hava muharebelerin· 
de ve tayyare meydanlarında 62 
dlişman tayyaresi tahrip edilmiş. 
tir. Bizim kaybımız 33 tayyaredir. ____ ,._ __ _ 
iran' d a 
Alman menfaat

lerini isveç 
temsil ed ~c3k ... 
Stokholm, 9 (A./\..) - İranın fn. 

giliz ve Sovyet işgl;ıli altında bulu
nan kısrnındaki Alman menfaat
lerinin himayesi İsveç tarafından 
.taahhüt edilınirtir. 

Beri in 
şiddetle 
Bombalandı! 

Yüzl erce l ng iliz 
tayy ar esi Alman 
payı tah t ına 

büc11m elti! 

, Ruslarda ayrıca şiddet : i 
b.r akm yaplllar ! 

Londra, 9 (.A.A.) - Bcrlin. sekiZ 
gün içinde dördUncü det'a olarak, 
.:Londralılarm geçen kış ve mayıs I 
19!1 e kadaı· maruz kaldıkları bom· 
bardananlara ,benzeyen bir tarzda> 
şiddetle bombardıman edilmiştir. 

Halbuki bugün Belediye reis 
m uavini Lu tfi Aksoy'un r iya
seti altında alakalı şube mü. 
dürlerinden müııekkep olmak 
üzere toplanan komisyon, bü. 
t ün diğer hatlarda i~liyen oto. 
büslerin lüzumuna kani olarak 
sadece Ba kırk(tr hattına işli

yenlerin ilgasınıl karar vermiş
tir. Karar, \'ali ·ve Belediye re
isinin tasdikına iktiran eder et
mes, tatblka gtıçllecektlr. 

Bakırköy hattında 1>eferden 
menedilen otobüslerin, hemin 
tahdid i dolayısUe, başka hat. 
tarda işletilmeİeri menuuba

h is def ild ir. 
Havacılk el(Sperlcrinln söyledikle

rine göre en bUyük modelde yUzler
ce tnglliz tayyaresi Alman hUkQ-
met merkezini bombardıman etmlş- 1 ============= 
ıerdir. Şehrin merkezinde çıkarı.an A m e r 1• k a n 
bUyük yangınlar İngiliz tayyarecile-
rinin enda.ht.ını tanzime yaramıştır. b d 
Şehrin ortasında çıkan bUyük bir an ırası 
yangın Berllnin semasını tamamı:e 

ka;~s:=~rde Rus tayyareleri de t e h ı i k e d e • • • 
Berlinl bom'bardonan etmlşlerc'_tr. 

Alınan halkı lkl cephede harbctmek 
teblikesinin karada kendisini gl.<-s
termesine intizaren göklerde belir
diğini herhalde anlamıştır. Bır sene 
içinde Londra ve Berlln ahıılisin!n 

vaztyetlcri değişmiştir. Vaziyet İn

giltere için iyileı;miş, Almanya· için 
fenalaşnu~tır. 

''Amerika 
mutlaka harbe 

girecektir,, 

Bir Amerikan 
şilebi de 

bombalandı! 
Vaşington, 9 (A.A.) - <Steeı Se

afarer> ş\lepi.nin bombardımanına 
dair haberin .uıterikarun Kalılre ae
tlri tara!ıooan Vaşlngtona gönderil
diği Hariciye Nezaretince bildiril
mektedir. ı.IUtecavlz tayyarenin hü
viyeti meçhuldür. Şllepl.n bUttln mtı• 

rettebatı kurt&rıllll1'lır. 
Gani batt.ı ... 

Vaşington, il (A.A.) - Kızılde

nizde Steel Seafarer isnılndeki Ame
rikan vilepintn bir tayayre tara!m
dan batmldııt öğrenilmiştir. 

J apon gazetel e- ----: 
r inde çıkan dik- Londraga göre: 

katedeğeryazılar Harbin 12 nci 
Tokyo, 9 (A.A.) - Japonya Ha.· 

r iclyo Nezaretinin naşiri efk!rı olan 
Japon Times gazetesi bugUnkU nUs· 
hasında şunları yazıyor: 

<Alman tahtcJ.bahiri ile Amerika 
torplto muhribinin açıkdenizde bir -
birlerile kar\lllaşmalan Alman - A
merikan mUnasebetlerinde yeni bir 
safha meydana getirmiştir. 

haftasında 
Rusya •.• 

Vau,et BulanD daJAD! • 
oa·ııaruu glıtert1or 

Londra, 9 (A .A.) - Almanlar 
Leningradı ele geçirmek için bil· 
yük ga~ctler sarfetmektedirler 

Bundan böyle Alman abluka mın
takası dahilinde 'her karşılaşma so
nunda. bir muharebe olacağ'ı muhait.· 
kaktır.> Alman ordusunun ve hava kuvvet· 

A h kim B t i · İstik terinin bütün enerjileri bu şehre 
sa as um gaze es · •• k i h it ed'l ~ d ı b ld d b k b 'ld hAdl 1 k arşı a s ı mc6 e evam o un-

a o e u a ı en se er vu ua maktadır. Bununla beraber Alman 
gel.eceği ve _nihayet Almanya ile Bir- radyosunda yayılan re mi tefslr
leşık Amerıka arasında har'be mUn· !erde şehrin muhasarası tamamlan 
cer olacağını tahmin ederek diyor mış olduğu itiraf edilmektedir. 
ki : Diğer cihetten Rus raporlarına 

.:Eğer Amerika, Almanya ile !tal- göre Leningrad Alman toplarının 
ya tarafından blr abluka sahası te- ateşi altında değild ir. Alman top. 
sls edilmiş olduğunu hesaba katma- ıarı harici kemerin istihkamlarına 
makta devam eder~e Amerika ile ateş etmektedirler. 
Almany~ ve İtalya arasında muha-' Mareşal Timoçcnko, Voroşilo!'un 
relıe gayrikabili içtinap olacaktır.> yanlarına yapılan Alman tazylkını 

Kokuminshumbum gazcteSf d<', azaltmak için Gomel mıntakasında 
<Son hd.dtsenln doğuracağı yeni in- mukabil taarruza geçmiştir. 

kişaflar ne olursa. olsun Japonya, On ikinci harp haftasının başın. 
kendi hareket miıhtariyetine istinat da Rus ordusuna ve şeflerine te
ederek cihan sulhuna matuf ga:)Tet- şebbüs zihniyeti ve ölünciye kadar 
lerine devam edcccktir. :ı. demektedir. mücadele etmek azmi hAkimdir . 

\"ali LCltfi Kırdar masa başında 

deniz nakil vasıtnlarınn seyrüsefe. 
ri 9 EyHH 1941 tarihinden itıöaren 
bir ay müddetle aşağıdaki esaslar 
dairesinde tahdit veya menedilmi~ 

tir. 
1 - E lçilerin, konsolosların ve 

koooiploroatiğe dahil memurların 
(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Müzisyenler arasında... 1 
...... --------~--------------J Salahattin Pınar konuşuyor: 
" JJlusiki, ebediliğin sırrına er i l
miş bir alemin can veren atmos
feridir, san'atta en tahamm ül 
edilemeyecek şey iğretiliktir.,, 

Sallhattin Pmar, parma.ğına ya
pılan cerrah! .meltyenin acısmı din· 
aı1'nek için medet umduğu kaşele
rin de s!nirletinl bozduğunu, beyni· 
rıi uYUf!u.rduğunu yana yaktla an
latıyordu. 

Onun maddt acısını unutturmak 
için, duygularmı muslkinin 8lhirne 
aYlamak fstedim vıe ilk ııualtml sor
dımı: 

- Şahst d~celerin!Lle musikiyi 
na.911 görilrsünUz? 

Yaslandığı koltuktan, yanılt eli
ne dayanarak doğrulduğunun far
kında ıbile olmadı'. 

- DUnyada herfeyin Ustünde gö
türUm. Onun vecdlle kendimden geç 
tiğim zamanbr asıl insan olduğumu 
anlanm. Bir çok nazariyatçılar onu, 
seslerin ifade kudretlerini nazarı !U· 
bara alarak U.rlf etmişlerdir. Hal
buld mufilki, ebediliğin sırrına erı1-

'1-.,,. -

Salaıbattln Pmar 

miş bir Alemin can vere:ı ve yaşa.tan 1 riınl.zle değil kalbimizle tenetros ede· 
atmosferidir, ha.vasıdır. Onu ciğerle- (Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 

Türk - Alma n 
ticaret muahedesi 

Ankara, 8 (A.A.) - Bir ticaret 
muahedesi müzakeresine memur 
Alman murahhas heyeti bugün 
şehrimize gelmiş ve istasyonda ha
riciye vekflleti adına istiklıal edil 
miştir. Alman heyetine Doktor 
Klodiyus riyaset etmektedir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Doktor K.10 
diyus riyasetindeki Alman heyeti 
ile, ticaret miizakerelcri yapma. 
ğa memur edilen heye ti murahha
snın ız hariciye vekaleti kfıtibl U· 

mumlsi Numan Mencmencloğlu· 
nun riyasetinde teşekkül etmiştir. 

Heyetin ikinci reisi Ticaret Ve
kô.leti müsteşarı Halit Nazmidir. 

Alakadar vekaletler in tayin et
miş oldukları memurlar da, heye
tin mUşavirlcri sıfatile vazife gö. 
receklerdir. M Uznkerelcre yarın 

başlanması muhtemeldir. 
·~~~~~~~~~~~----

Kral Boris 
Başvekil i(e 
konuştu 

Sofya, 9 CA.A.) - Kral Boris, 
bugün Başvekil B. Filof'u kabul 
ederek kendisile uzun müddet gö. 
rüşmüştür. 

f 

Türk murallhaa heyeti ...... 
B. Numan Menemw:lotlu 
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En Son Hcroadis'in 
Edebi Tefrikası-1!11 

! Müellifi : Nizamettin Nazif 
-----~~~~----~----~~' 

Tere·· man ri bey : ".Vay 
kafas o arı1aca e ! ,, 

iye ayk 
Htıb b Bey tclfışlı tclitslı: 
- tıtc, dedi Soyledlklerlın çıkı· 

yor. Egf'r telgrafın altındaki imza 
Şemsi Paşanın değilse lbllcklerirni 
ke ım. 

Mü.l z m Zıya Bey hayretle baka 
kaldı: 

- Nereden bıliyorsun? Bunu 
Ş P. m knnır!!abındaki aı
kadaşlarıınıza bir saat evvel gön 
dernnslcrct!r. Ben k eli elimle şif
:rcyf hallettım. Hey nereden bili· 
;;ı.orsnn" 

Sadık Bey 
- Sonra qğrenirsm, 

yalım. 

- Oku orum: 
t 

dedi. Oku· 

ı ... 

ı~ HAVADiS--------------

• n n amırı • 
"'IR VE 
/.. 

lMLEKET 

DÜNYAYA BAKARAK 

9.9.!l41 Satı -

I~~ 
Moskovada 

ne er m ·· zakere 
edi ecektir ? 

ŞEVKET ntwlr-
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r 
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tiz. 

Cle 
tdıı 

kıy 

eser 
Cl.ı-. 

n 
l'ıı.tıı 
trıil.d 
btr 

o. 
e. 
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rMiz~~enkrara~n~ ... j(~~D~U_-_N~Y~A~.~~~E~R_L~E~R_i~~)[Ta~n~~-l~K_a_~_n~) 
a ahatt•n Pınar konuşuyor : Greer ]randan Molotof 

<Bası 1 incide) man sanat duygum yine canlanır. Ve 
tiz. Onu sına- erım zle. değil ruhu- etrafımı tamamen unutarak sanatı· 
tııu.zıa duyarız. Onun ıçındir ki, o- mı onun ıçln yaşatırun. Ve bu ruh 
nunıa ba.şbaşa kaldığım zaman bil- li..şinası bUtun diğerler niıı kefaretı 

ildisesi haberler: Polonya 
Par amento sefirini kabul 

TUL a .. A .•• v 
• 

Tulliya, sevgilisinin gözlerin
den birer damla yaş ge diğini 

görünce kudurur gibi oldu 

tun rıuıddiyatımdan 6lyrılınm. Ve, olmuş olur. 
tnusıkı beni bUtUn fenalıkları yap-ı SalA.hattın Pınarın, gÖZe çarpan 
nıaktan tenzih eder. hususıyetlerınden blrlsı, sanat bah-

merika gazeteleri 
Almanyayı tehdide 

bugün etti 
Musikiyi bUyUk b r UUzlikle tat-, sinde çckınmedcn soz söy' ,veb11me- 1 

blK tarn.ftarıynn .. Ufak 'bir falsonun l sıdır. Bunu b r knç t.esad'if b ına is

lashihı ıçin aylarca çalıştığrm va-
1 
bat etmişti. Konu~amız da sanat 

ıt dir, onun için başke.lannın da bahsi uzerlndc doludlzgm gıttiği l:çin 
tn kUçUk bır hatasına ta.ham. şu suali de sonnağa karar verdım.. başladı 
llılU edemem. Hele bu hususta- - BUttln lbu görüşlerm zlc, Safıye 
ltı Va"inston, 9 (A.A.) - Müstakil en küçük bir iStihfıı.f beni çıl· ve Müzeyyen Senar hakkındaki dü-

to anacak! 
Rus -İngiliz talepleri 
kabul edilecek mi? 

dırtn-. Bunları söylemekten mak· şUncelerinızi söylemclt ister mtsıniz? demokrat Baltimor Sun gazetesi, 
sadrın da cıddi musıklyi nasıl dUşUn-ı - Müzeyyenin daha kuvvetli b 'r Gcer torpito muhribi hakkındaki Londra, 9 (A.A.) - Assoclated 
dtiğurou anlatmaktır. Her çe.Jmnn tekniği var. Ve MUn r Nurettınden Alman beyanatını «tahrik edicb ı Press'm istihba.rına göre, İran par-
8az ve her söylenen şarkının yukarı· sonra en zengin repertuvara 0 ma- addederek Vaşington efkflrı umu· lament:osu bugün fevkaltıde lbir top
da oııJısettığim ruh haleUcrini yaşa- 1iktir. Sesleri bUyUk bir emniyet ve miyesinc tercüman olmakta ve Al- Jantı yapacaktır. Htiki'lrnet, parla
ta?nıy~ag-mı söylemek isterim, kudretle buluyor. Tek ~koma> hata- manların bu meseleyi tefsir ediş mentoya Rus - İngiliz taleplerinin 

tarzının hfıdisenln vehametini art· metnini blldırecektir. Bu taleplerin 
lıs;;ız~e cins eserlere daha çok bağ- ::, O:~C::!:ığın:.!ıörmedım. Ea:rle- tırmnkta oldul,'Unu yazmaktadıı. hUkflmet.çc ks;bul edilip edilmcdlğl 

_ ~'ft •Uph......ız kur.. Mcsclı\ nDcd unEfu dgıldyere o- Ayni gazete İzlandanın Amerika bilinmemektedir. 
... ~ .., ,,,,. eıtki eserlere... , c en e, onun kuvvetleri tarat d . 1' . 
~EıBannu için değil, içten gelen duy- Mevlevilik varlığını bütün mnnasileı Buyu··k Br'ta • m and ışgatınıkn ---o----
1>1·•-- 1 . ı ı nyaya yar ım eme Ad • •k' 
.. ~la ~apılnuş. eserlere .ibağlıyım. ben mscr ve yaşab.r. Dı~erlerinde de,~çin kararlaştırılmı de~il fakat rıyatı te 
ller eskı eser güzel değildır. Fakat olduğu gibi. Musıkı mubalfıgasr yap- bilhassa Ame 'k ş 6 

• t' 
Ml--· -•·t rı anın emnıyc ıne 
.. ~ olup da eski olmayan eserler ml'A an çekinir •. Ve işte bu ta'bım- taallüku ı"tı'ba .1 1 b 1 ııe dir ki rı c yapı mıı; u un- 1 

vardir. sanatta en ta!lıa.mmill ğl , onun sanat verimini yUk- duğuna fsaret etmektedir. ta yan 
td•lenıiyecek şey iğretiliktir. Sırf bir seltmlşt.ir. l\füzeyyen bilhassa lirik Mrıerlk b hrl 
tey yapmış olmak için çıkanlan eserlerde okumaz, bıçkinr. ılan Al a a ycslne. kaışı ya· 
taerlcr, ne tnhammW edibnez y.lcr· - Ya. Safiye?- P. man taarruzu bırçok Ame- kontro u•• 
dfr ~ _ SCflinin . . rikalıların en hassas noktalarına 

• vlls'ati ve mus~ıdekı dokunmuş ve büyük bir nefret u· 
nuııan sanatltlkr olmadan ve ya- yükSck kmblliyetı her kula nasıp de- yandırnuştır 

t'atı•acıık eseri ruh1 hasletlerinden al ğildir. Bilhassa şarlnlann ifadesini, • H f h ·ıı • 
tnaoan yapUklan eaerlerlc ortaya yUzlliılln mlmlk!erile yaşatmakts.ld Reisicümhur Roosevelt'in gele- lr08 Sa l erın-
bır ~Y koyduklarına. inanacak ka- mclıaret hariku\Medir. Maalesef cek per90mbe günü frat edeceği 
dar safdil olanlara; ve bllhaasa ör- çok çalışmaz, çnlışmanm ehemmi· nutukta Geer hfidiseslne temas e· 
lıek itt.llıaz ettikleri sanatkArlıır gibi yetini lstllıfafla karşılar. Sesinin kud deceği ve Amerikan donanmasının 
ele ınuvaffa.k olduklarını iddıa. eden· retinden mağrurdur. Halbuki sanat- Atlns Okyanusunda umumiyetle 
ley •- il oynadığı ve oynıyacağı rolll tcba-e de acmm. ~ gurur erlemcnin en bUyiik enge· 

n Jld" rüz ettirecc~ı tahmin edilmekte-
ou b:ı.hi5 üzerinde çok ıçu görünen ır. ı; 

61lltüın.Ltin Pınar, son fikrini şu ki· Sadi G"ONEL dir. 
•a c1hnle ile söyledi: -o-- Vaşingtondaki müsahitler, Gcer 

- Sanatta taklit l"Oktur, Ye ola- Yarın bu sütunda ·. ~ hAdisesine ait Alman aksüJfuneli· 
~ d8- nin Atlas Okyanusundaki muhare 

Su söz bana., şu cl1mleyl hatırlat- benin Almanyanın istediği şekilde 
tı: <Sanat ancak ta.biatten taklıt Körler mektebinde cereyan etmediğini açıkça göster-
'11llebilir.> Sanatklr saWıaUln bu- miş olduğu kanaatindedirler. 

~-(is. 00ş kn.rşııayamıyacak kadlll' b İ r s a a t ... 
-...ısaa görUnU)'Qrdu. J Almanra herine laglliz 

Sualimi değL,tirdlm: 
.._ Ber@cr çalıştıgnuz f,nsaD}ann bawa alanlan 

il-. bu Wllkkilerlnlze bağlı oıınaları· Adalar Sanı Hukuk Hekimliğin· Londra, 9 (A.A.) - Resmi Al-
ıq lster misiniz? den: mnn ajansının bu sabah bildirdi-

.._ Hem pek çok. Adeta diHme Esas , 941/72 ğine eöre, diln gece İngtliz bom. 
~etmişimdir-. Nerede olursa ol- Karar: 68 bardıman tayyareleri Almanyanın 

de hususi idare 
bııgün başlıyor 

Roma, 9 (A.A.) - Resmi İtal· 
yan ajansına gore Hırvatlstanda 
Zagreb'de neşredilen resmi tebliğ. 
de bilhassa şöyle denilmektedir: 
İtalya ve Hmrat hOkfunetlerl a. 

rasmda yapılan anlaşma büküm· 

lerlne tevfikan, İtalyan - Hırvat 
müşterek isbirliği ile fesatçı unsur. 
ların ani hareketleri imktmını sclb 
ve tenkil etmek maksadile Ogulin 
ve Mostar arasındaki Adriyatik 
mınttıkasında dünden itibaren hu
susi idare sistemi mer'iyet mcvki
ine konmuştur. 

Brezilya ile 
Portekiz 

Moskowı, 9 <Radyo - Saat 9;45) 
Sovyet istihbarat bürosumm teb· 
llği: 

Hariciye Konriseri Molotof yol
daş, Polonyenın MoSkova scfirlııf 
kabul etmiştir. 

1 Yazan: Ensari Bülent } 
-11-

Moskova'ya 
hava akını 

Hayır .. Kadın yalan söylememişti .. 
üsttıne bir ikeçl postu örtillmUş olan 
Ka.ssiyUs yerde hareketsiz yatıyordu. 
cansızdı. 

Oradan mutfağa koştu. Karı.sının 

Moskovn, 9 (Radyo _ Saat 9,45) yanan cesedinin aydınlığında taşları 
Sovyet istihbarat bürosunun teb· bulayan fışkıran kanlan gördU. O 
liği: zaman inandı ve tedeMıUşle, irldlerek 

8 9 gecesi bazı Alman tayyare- Tulllyaya bakü. GÖZlcrinde içini blr
lcrl Moskovaya taarruz teşcbbll· denblrc saran 'bir azap bellrmlftl. 
silnde bulunmuıılarsa da hava dafi Bu adam hiç şüp'heslz bu kadına 
taplarımız, avcı tayyare1erlmiz ta. benzemiyordu. Tulliya sevgillsinln 
rafından dağıtılmışlardır. gözlerinde birer damla yaş bellrdiğın ı 

Bunlardan ikisi, şehrin üzerine de görünce kudurur gibi oldu. 
gelmeye muvaffak olmuşlar ve bü· - Yaa .. - dedi, Anlıyorum. Bu işi 
yük çapta bombalar atmışlardır. tamamlamak için kraldan evvel seni 
Hasar ehemmfyetsizdlr. tepelemem 1Azm1 gelecek. 

Spı• çberg nasıl Ma.amafih y ne o anda değlşll; teh. 
dihl t:ura.1ttı, yalvarma.ta 'başladı: 

- Sevgilim .. Artık iş Jşten geçmış 

ı•şgal edı•ldı• ? Ur. Belki ben lblr hata. ettim. LA.kin 
• vaziyet scnı.n bir ikinci hatada bu-

(Ba.şı ı ıncı de} lunmana müsait değildir. Artık ba.ş· 
L"Ondra, 9 (A.A.J - Bir sencyı !anılan bu işi bitirmek ıtızım. Biraz 

mütecaviz b r zamandanberi Kana- gecikirsek kralm palasından kurt.u
da kıtala.rınm lr.gilterc ho.riclndc !amayız. 

göstcrdlklert ilk faaliyet Spitr<:berg'i Uzun lbir iharbin yorgunluğUndan 
işgal ebnek olmuştur. MUttefik te· ummadığı katmerli b r facianın deh· 
şekkW Kanadalı bir zabitin kuman· şet! içine dUşcn LQçıylliı bUtlln az~
dasında idi. bına. rağmen daha fazla tereddüt 
İhraç Kutuba 1200 1dlometre nıe- cdemedı. Artık bu kadının lşnret el· 

safcde kllin bir noktaya sUratic ya- tiğl yola eapmo.ktan başka yapıln· 

prlmıştır. Londradakl Norveç hUku· cak iş kalmamıştır. Tullıyadan blı 

met! bu hareketi evvelce tasvip et· yeni teşvik bcklemedı. MuU'aktan 
mlştl. }{ana.da kuvvetlerine harp gc- fırladı, yıldırım gibi 'bir sUraUe talıt 

milerlnden mürekkep kuvvetli bir oclaeına daldı~acı bll.!1111& geçirdi. 
filo lle donanma.ya mensup tayyare- Erguvani kl'allık ıılblllt'slni kalın 
ler, İngiliz ve Norveç mUfrezeleri manda derisinden yapılmış zırhı üze· 
yardım etmiştir. rine giydi ve atın:ı. atlar atlamaz do· 

Bu hareketin gızli tutulmuş ol- lu dizgin Palalınostan uzaklaştı. 
ması neticesinde dUşman tamamlle A:hırda, fışkılar arasına gönıUl-
ga!il ıwlannuştır. mllş a.skerler kaba küfUrleı· cavura-

Kanada.lı muha'blr Sp tzbcrg'de rak, şarkılar söylıyercl< eğlcnıyor

bulunduğu mUddetçcı hlç bir hıwa a- lardı. 

Biz gltmiyecek mıyız kralı· 

çem ? diye ınınldandı: 
Kraliçe' Kraliçem! 
Bu söz tılr başka kuyuya dtışmc:;c 

hazırlanan kıı.clını birden-bire cllklcı,;· 

tirdi; 
- Evet Arsinyüs. Biz de gıtmcı.

yız. 

- Atları buraya mı getıreyını 

kraliçem? 
- Atları mı dedin ? .. Hayır. ~

nat.oya bir kraliçe gibi gitmelıyin. 

SeM.1yUsUn zafer ara:basını koş!. 
ArslnyUs gillümscdl: 
- Pala tinostaki her şey kral çcı· 

nılndlr. 

Burada ScrviyUsUn bir şeyi kal· 
mamı.ştır. LQçiyUsUn emı ı ile hare
ket cdllmlycccğinl de sanıyorum. 

Ve ahırlara doğru koştu. Tull ya 
b r anda onun arkıısından baktı; 

- Kıskanıyor galıba. 

Sonra sal'aya daldı. Taht od.ısına 
girdi. Tanakilln sırtındaki kralıçc· 

Jik ~yasını soydu. Gıyindı. Duvar· 
dnki palalardan binnl alarak tekrar 
avluya çıktı. ArelnyUsUn getlrdlğt 

lld tekerleldi ara.baya atladı; 
- sur sevgilim. .. 

~ çalarken ve söylerken, musiki- Büy{jkadada Cami mahaUesindc garp ve merkez kısımlarına ve bil
~ ba.ş:ca bır şey dUşQnen itl83n he- Hacı Necip sokağında 7 numarada hassa Kassel mıntakasına bomba· 
~ elinden sazını bıraksın veya ağ- otururken şimdi ikametgahları lar atmışlardır. arasında kını yapılmamıştır. Almanların bir Tulllya bir iki saniye kadar sev-

• ihraı; hareketi yapılacağında.n ha- gUlsinın gittiği tarata göuerlnl del· 

Palı\Unos tepesinde ibu hlldlscltr 
cereyan ederken Kral ServLyUs JU
pltcr ma.bcdınde bulunuyordu. Kfıhln 
onu bUyUk bir debdebe ile kabul et
mıştl. Roma kapısından girerken a· 
t:mın sağrılarını öpen ve dizlerine sa· 
rılan genç kıZlnr. kadınlar ve ihb· 
yarlar hAlA KapltUJe çıkan karlı yol
larda bağınşıp duruyorlardı. Evle
rhıdcn giden erkeklere tekrar ıuı.vu· 

şanlar da kavuşmayanlnr da scvmç 
içındc idiler. Oğlu geriye dönmemi' 
hiç bır annnın, sm-gilısınin Apcn ı 

dağlarında .kakılıp kaldığını öğren

miş hiç lbir genç kızın gözllnde y.ı, 
görillmUyordu. Gelen askerler de bu 
halka karışmışlar, hep bir ağızda: 
ve durmadan haykırıyorlardı: 

1"..apıısın._ meçhul Sıv stıça-namı dıtcr Sınas- Garbi Almanya bom~hnulı-
~~en e.n nazik suallmi yapıştır· tl~a, .. Ayasllaos, Ahilya'ya: Londra! 9 (A.A.) - Haber alın-

. Ölu Sava terekesi kayyumu avu· ı dığına gorc İngiliz bombardıman 
l.t ..._ İçkili yerlerde çalarken de ~n· kat İhsan Rüştiı Bilce'nin aleyhi· tayyareleri dün gece garbi Alman 

teltı.ıckileriıı.Jze sadık kA!AbDıyor nfze yQz lira Sivnstlça'dan ve yiı'- yadn bazı hedeflere taarruz etmiş. 
tıauzıuz? bir mi beş lira AhilYit'dan ve altı lira lerdir. 

Rlo-de-Jannıro, o (A.A.) - Brezil· i berdar oJ<1u lanm gl!Steren h1ç bir ı dırdı. Sonra pcşlnden ayrılma.yan 
ya ile Portcktz arasındaki iktı ndi delil mevcut deıt!ldlr. Yalnız bir gUn genç köleye yaklaştı. Blııblr heycca
mUno.sebcUcrl tetktk etmek üzere öğlooen sonra bir Alınan keşif tay- nına rağmen bir tUrlU cUerinden ay
B. Morelra. de Sılva'mn riyaseti o.1- yaresı sahil boyunu takiben uçmuş- ı·ılmo.yan kuduz kadınlııtlle göğslinU 
tmda b r komisyon teşkil cdılmışlir. sa da Kana.chı birliklerini göreme- ona yasladı. Onun kcndı ine ne de-

- Yaşa. Sel"\iyüs! Y şa büyUk 

kaihra.man ! 

tltt .... Oralarda da. beni anl=ıyan yJrmi beş kurus Ayasilaos'tan tah- ~!!!!'"!!'!!'!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!"''!!'!!!'!!!!!'!!'!~'!!!!!!~mi!!!!!!!!!~!!!'"!"!!!!!!!"!!!'"!!!!'!!'!!!!!!!!!!~ 
~öze ekserıya rasUanm. O za~ sili talebile açtığı alacak davasının Benzin tahdidinin tatbikine başlandı r-

1 
dur~m~ sonunda müddeabih 

· cem an Yuz otuz bir lira yirmi beş (Btl§l 1 incide) 
binek otomobilleri He deniz nakil 
vasıtalarına ve elçiliklere alt olup 
başka memleket plakası taşıyan 

Ankara, İstanbul ve İzmir bele
diyelerine alt otobüsler bu kayıt
tan istisna edilmiştir. istanbulda iş 
Jiycn ve hususi şahıslara ait olan 
otobilslerden hangi istikametlere 
işllyenlerin .. eyrüseferde devam e
deceğini vali ve belediye reisi biz 
zat tayin eöccek ve basvekilden 
müsaadelerini alacaktır. 

B U L M A C A J kurusun on dört lira yetmiş kuruş 
muhnk~e tna rnflarilc birlikte 
tahsiline k:ırar verilmiştir. İşbu il~ 
nın neşrinın ertesi gününden mu 

5 teber olmak Uzere bir ay içinde 
inek otomobillerine ayda 180 lit-

Bilmece No. re benzin verilir. o v IJ. g. 
mekör hU~ün temyizi cihetine 

a. i - G. l. r gidiınıeditı inkdirde bu bOküm 
kat'iyet ~esbedecefi .tebliğ maka. 
mına karın olmak üzere keyfiyet 

2 - 19 İkinclteşrin 1940 ve 2/ 
14703 sayılı kararname ile meri· 
yet mevkiinc vazedilmiş oian 75 
sa~ılı koordinasyon heyeti knrnrı
nın (B) bendinin (C) ve (D) fık· 
ralarında yazılı binek otomob111eri 
bilchare icra vekilleri heyeti kara 
rı ile seyrüseferlerlne müsaade O· 

lunan nakil vasıtalarından binek 
otomobillerine ve deniz vasıtaları 
na ayd~ 150 litre ve motosikletlere 
ayda 60 litre benzin verilir. 

· ğ. a. i • • - k. var 
t&ıtı bir ata sözü. 

DiKKAT! 
~il bilmece aeriınlzi doğru halle
~kuponları ile bize gönderenler 
~ 1nda kura çekilecek ve şu mü-
11atıar dağıtılacaktır. 
il' le. Uç kişiye Atatürkün maskı, 

ktıiye bir elbiselik kumaş, bir 
~'Ye bir kol saati ve br dğernc 
()bir servis. 
~./ kişiye birer tayyare bileti, on 
~ 1~c Yedi Gün neşriyatınd:ın eski 
\ırcni İstanbul albümü ve doğru 
~} Cdenıerin hepsine muhtelif beK dağıtılacaktır. 

lkramiyeli bilmece 
Kuponu 

~ Son Dawadlı 

~ 
~ ltnıUzdcki hatırasını anarak 
~rı hnzin dUşünUr,llz. 
~ıı~~ln ilk ayı içinde mutlaka 
'rl)ya gidclrz. Glttlğimiz yer 

tro tiyatro, hem de panayır. Ti· 
l\ · Panayır ııehrln dı§ındadır. 
ttıı~l:uk şehirlerimizde mnbcdle
l ı:l llYni zamanda tiyatro vnzlfe· 

t:ıcı e t:örOrler. 
~rıa~ır, kulilp, konak ve paznr 

-tr0~ de mabedlcrin içldlr. Ti· 
\ ita bazı tarihi piyesler bazan 
lı1t~cdi oynar. Arkad3şlarımla 

ltaı temaşaya koyuluruz. 
l' k o kndar kalabalıktır ki, o· 

4 il.tarak geçerken bonemi ve 
'?ı l>abuçlarımdan birini kaybe· 

lt . 
~ 
l~~~crım, hem seyrederim ve 
' 'a · Bu kadar adam, bu kn. 
'a n'at diye düşUnürüm. Bu ka· 
ti llat bu kndar tabakai içtima 
~ kadar tnbakal içtimai) e ve 

~~r1t ll .kadar zihniyet .. 
ıı ı:- esın bir tabiatı ve benliği 

\1, · ltendlml hıılkın tam orta
hlssecıertm. Berrak gUneş, 

nAn olunur. ___ , ___________ _ 
SiNEMA" 

Gençlik, Si ezna. Moda 
ve Saa'at M c111 aıı 

En yeni sinema haberleri en 
güzel artist resimleri, en' Rık 

baskı 

ıs EJ16lde çı.kQor 
Çıkaran: tHkü Kltapyurdu 

Bilrhanettln Tepsi temsfllerl 
Salı gUnO akŞallll Taksim 

Altmtepc bıdıçe51nde 
Çarşamba günU Büytll<adada 

Kadın Deniz Gtbldlr 

Komedi 3 perde. Yazan: SenfYe Tepsi 
Ostadı azam .AbdUlhak HAmidin 

fllheseri Eşber'ln 2 net perdesi 

3 - Halen çahsmakta oldukları 
belediyelerce tesbit edilen taksHc· 
re ayda 120 litre benzin verilir. 

4 - Ecnebi turistlere ait otomo· 
blllcre bir defaya mahsus olmak 
üzere 125 litre benzin verilir. 

5 - Yük V(! eşya nakline mab· 
sus ve halen çalışmakta oldukları 
belediyelerce tesbit edilen • kam
yonlara ayda 500, açık ve kapalı 
kamyonetlere ayda 240 litre benzin 
verilir. 

6 - Belediye hudutları dah!Un· 
de işliyen otobüslerle insan nakle· 
den kamyonetler V(! kaptıkaçtıJar 
seYrüseferden menedilmiştir. 

Şehir ve kasabalar arasında ha· 
len çalışmakta oldukları belediye· 
lerce tcsbit edilen otobüslere ayda 
300, kamyonetlere 240, kaptıkaç. 
tılara 180 litre benzin verilir. 
Şehirler arasında işliyen nnktı 

vosılaları valilerin tcrtibilc ve mü 
mıvebc ile çalıştırılır. 

7 - Yukarıdaki maddelerde tes
bit edilmiş olan miktarlar belediye 
!erce verilecek karne mukabilinde 
bayilerden alınır. 

~akçılık yapanlar şiddetle 

eezalıuıdırılaeaklnr 

Aldığımız haberlere göre benzin 
istihll'ıklntn tahdldıne d:tlr olan Baş
vekalet tebl1ğıntn tatblkmda suHııtl· 

mallerc kalkışanlar ve depolıınnda 
kaçak benzin bulunduranlar, gizlice 
benzin satanlar şiddetle cezalandın· 
ıacakl:ırdır. Zıı.bıüı bu hususta stkı 

tedbirler almıştır. Benzin tevziatı 

daimi hır kontrol altında bUlunduru· 
lacaktır. 

(Annem ve Ben .. ı 
havalnndırmak arzusuna güçlUkle 

1 
mukavemet ettim. Dört ayaklılar 
uçmaz mı dersiniz. 

• Buyük uçurmaların musikisini J dınleyiniz. Bu. insanı garip bir sar. 
hosJukla ok~yan bir şeydir. İpler 
düdiıkler ve üstuvonclerden çıkan 
ahenk semanın derinlikleri içinde 

-ı•-
Türkçeye çerirea: 
Celal Tevfik 

Yuan: 
ŞENG ŞENG 

kırmızı boyalı mabedin içinde si· im~l cdilmi~erdir. nadir dinlenir bir muzıka ahengi 
yah saçlı başlara vurarak parıl· Ölçfilınü$, biçilmiş, tartılmııı, he vüeude ceıirirler .. 
dar. sap cdilmiıı eb'atlarlle güzel ve Hele akşamları uçurmalorımızın 

Ey kalabalık. ey kesif insan küt miltenaslptirler. Biz bu hesapları, :fenerleri yanınca onlara parıltılı 
lesi. Sen benim yegıinc dınimsin. tartıları ve ölçillc:rl, hesap, hende· yıldızlar bile gıpta ederler Fakat 
Seni seyredip dinlemekten ilAhi se ve fizık hakkındn en küçük bir bazan birden bır sema yangını baıı 
bir haz du arım. bilgimiz olmadığı halde yapmııı ve gösterir. Uçurmanın ipi kopar. u-

Ölükr b yramında mezarları üzerinde goyriffmilerin meşhur çurmu uznklara. uzaklara doğru 
~iyarete id riz. Orada kurban do m:.ısnllarınn uyan resimler koymu yollanır. · 
keseriz Biz çocuklar için uçurma flUZdur. Büyuk nehirden öteye bugün 
mevsimi nrtık gelmiş d m tir. Fenerleri, dUdUkleri ve muhtelif ile ölçemedigimiz namutcnahi me 
Uçurmanın mucidi t adan 223 tefeırUnttı bir uçurma Uc kilo a. sa!elerc gider. 

sene evvel gelen Hatlerin veziri ğırlık çeker ve bu ağırlığı havada Asrileşme hareketleri, küçuk a.
Çcng Kiyang olduğunu iddia ed('r tutmak için kuvvetli ipler lıizım· yakl:ıra ve buıafata kar;ı müea-
ler. dır. Sekiz köşeli u<;urtmaların yanı dele, hiıltumdarlarm vefatı, benim 

Mavi gökl('rln altındcıkl yeşil ba!;ında balık, kus. kelebek şeklin· ! N:mkine gidi«im 
yamaçlarda mavi nehrin karşısın· de uçurmalar havalıınır. 1 Beşın<'i mchtnbın on be inci gü. 
dn uçurtmıılıırırnızı havalnndırı- 1 Ben büyük ve ağır bir uçurma 

1 
nü ehrimizln husu i bir bayramı 

rıı. Ve bunlar buyuk bır dikkatle ile birlikle çok defa bir kopeği vardır. Bu bilhassa hurafata da· 

miştir. reoc yakın olduğunu, ne derece ken- Kar mı yağıyormuş, soğuk mu 
vamuş, dona'bllırler mi ımlş.. Hıç 

kimsenin umurunda değildi. Acaba 
bu halle bu krala bu derecede mi 
bağlıydı? 

Kanadaltlar karaya çıktıktan son- dislnden olduğunu anl3mak istiyor
ra Norveç ve Rus şehirlerinde yaşa- muş gtbl, delikleri lbUyUyen burnu· 
mağa. başlıımışlardır. Umumi ka- nu saçlannrı dokundurup t>ir dlJi 
rargtını blr Rus şelııimle kurulmuş· köpek gıöi kokladı. 
tur. Şehir halkı kıtalan hararetle Şlddeti.nı. arttırarak yağ'Rn kara Arnsıra kala.balık arasında Lfıçl· 

yUstcn tbahsedcnlcr de oluyordu. Fa 
kat cYaşa LüçlyUs!> diye bağıra 

göriUmttyordu. 

karşılamıştır. biç ehemm~t vermiyor, soğuk, bu 
Seferi kıtalara refakat eden yeg!- her tarafı ateş gibi kadının umurun· 

ne gBzeteci olan Kanadalı muhabir da olmuyordu. Genç köle kolunu o
avdeUnden eonra yapılan h&zırhklar nun beline doladı; 
hakkında beyanatta bultuıarak de
mıştlr ki: 

c- MUUefik kuvvcUer nereye gi
deceklerini şimal buz mmtakasına 

geldikten sonra şeflerinin ıığzından 

öğrenmişlerdir.> 

Seyahatleri esnasında kıtalara re
fakat eden İngiliz 'bıdıriye btr!Hde· 
rin!n tayakkuzundan bıdısedcn mu1ıa 
bir şunları s<Syiemişt:ir: 

c- Bir muriplc donanma.ya men· 
sup b r kaç tayyare ilıraç için inti
hap edilen noktada Almanlar bulun
rnadı~dan ve mUttefik kuvveUerlı. 
bir mukavemetle karşılaşnuya.caK

larından emin olmak için keşif yap
tıktan sonra kuvvctu bir filo sahnh
leyln saat takrlbcn altıda Spltz
berg'e vtı.sıl olmuştur. NalcHye ge
mileri demir atarken gt111e' ara.~ıra 

bulutların arasından görünmekte 
ldl. 

Bir teğmenle btr kaç tst!l:ı:tı.m ne
feri bir muhrlbe geçerek Norveçtek: 
A!mıınlarla. muha.bere edeıı radyo is
tasyc.ımınu ele geçlrme:k iç.in eweia. 
karA.ya çıkmışlardır. 

yanan akidelerin do~urduiu bir 
bayramdır. İçenyin sanemleri yol 
larda gezdirilir o gün yer AIJa· 
hının mabedlerinde Çin dch€ısile 
İran esprisi birleşmiştir. 
Şarkta hurafeler bkblrlerlle pek 

çabuk izdivaç ederler. Cin dehAsı 
ile İran nkidclerlnln yarattığı mü 
heykel saneınler nihayet liehrin blr 
meydanına toplanmışlardır. 

Halk kalabalığı içinde bunlar 
rütbelerine göre sıraya dizilmiş· 

lerdir. Rütbeleri onlara eski Çin 
imparatoru tarafından ve.rilmişiir. 

Semavi karnaval havası içinde 
ortaya bir ndam çıkar. 

Ben Allahın yeryüziindclti 
vekiliyJm. Onun eti, kanı ve ruhu 
bendedir, diye haykırır. 

Halk buna ınanır. 
Ona dokunmağa cesaret edemez. 

Fııkat ben maiyetimdeki çocuk or 
dusuna lfızımgelen cmrl veririm. 
Herif bir yumruk ya~muruna tu. 
tulmuştur. Ve Allahın yeryüzün
deki vekili dehşetli bir dayak yi· 

(~ Nlr') 

Topkapı Maltepesindeki sabn alma 
komisyonu ilanları 

l - Her kilosu 34 kuruş tahmin edilen 5.9.941 tarihinde 
pazarlıkla ihalesi yapıiacak 4 parti 50 bin liralık sığır etinin 3 partisi· 
ne talip çıkmadıgından tekrar pa zarlıkia ihalesi yapılacaktır. 

2 - Bunlardan bir partiy-0 v.c yahut hepsine birden teminatla· 
rını yatırmak sureti'kı talip çıkılabilir. 

3 - İhalesi 1"7:9.941 salı gtinu saat 15 de komisyonda yapı 
Jacaktır. 

4 - Kat'l teminatları 7500 liradl'l'. 
5 - istekiitct>ln ihale gunu ~tan veya sahra mezbahasında 

teslim şartlarının her birine ayr.ı ayrı fiyatlar teklif edcceklerı 
uygun gôrüteni ihale edilecektir. (7932) 

* ı - 5.9.941 tarihinde pazarhkla ihalesi yapılacak 150 ton sa· 
mana talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 
Saman dökfun halinde beher kitosu 3 kuruş tutarı 4500 liradır. 

Saman balya halinde beher kilosu 3 kuru3 75 santim, tutarı 5625 
liradır. Samanın teli ciheti asker iyeden verilmek ll(lrtfic beher 
kilosu 3 kuruş 40 santim tutan 51-00 liradır. 

2 - Evsaf ve husu i şarııtlar 'IUpkapı Maltepe s.:ıkeri satın alma 
komisyonunda gorülcbHir. 

3 - İhalesi 16.9.941 sah giHıtti saet l-0 da komisyonda yaplla 
cakbr. 

4 - İstckliieıin k>at'l tcmflıat~He birlikle komisyona mü 
racaatla-rt. (?933) 

1 - 2.9.941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacak u20& bin 
çift kunklura tamiriycsine talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla 
ihnlesi yapılacaktır. Bir çift ktmdura tamiriyesinin nnı!lammen 
bedeli (200) Ura olup tutarı (40000) liradır. 

2 - Tamir ettirHecck kunduraların şartnamesi Topkapı Mal 
tepesinde a kert satın alma komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 15.9.941 pazartesi günü saat ıo da komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Kat'i teminatı .60001> liradır. (7891) 

' lstanbul Belediyesi hiııları 
Tahmin B. İlk T. 

552,20 41,42 Fatih hayvan hastahanesi ve şuabat veteriner· 
ıerl için alınacak ecza ve levazım. 

2250.90 168,75 DsrillAceze müessesesinin yıllık ihtiyacı için alı· 
neeek 1MOO kilo patates ve 30000 adet yumurta 

Tahmin bedelleri :8c ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye lConulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mua· 
me!Bt Müdürluğü kaleminde görülebilir. İhale 22.9.9941 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talıplcrin ılk temi· 
nat makbuz veya mektupları ve 941 yılma ait Tiraret Odası vesika· 
laıilc ihale günü muayyen saatte Daimt Encümende bulunmaları. 

fa3.'1) 
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GÖRÜNMEYEN KATIL 
- Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik - ZİNCİR 
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raşe mış, sonra uçurumun / Ytz-------' 

k 1 

beni sebepsiz yere kırmak lıııteyıfl 

en arına götürüp aşag" ıya Bana: ;eçirdiğin•. vardı. 1 

1 
_ ~h:ı:a!irliğini .-şte sO.zümU ~y!je, Nihal:n istedi~i _şeyleri g-etir 

., yaz! ocmcm~ r dl, Nihal esvabınr degıştirdı. Hızrnet_J yuvar amıştıooo tutuyonnn. ne çok gorcce- çl Ayşe, beş ya~ındaki Bülent, ve bir 
onu · t kb ı· · cBu Uç gU: uzun geldi. Tre- de benden ibaret bir alay, Nihali b1-

n ıs - a ını dü,unerck Sir Al- 1 Knight b d 
fre1. c btr turlü i: yan edemedi 1 • . • a.şı~ a ~urarak h~.P .ı.~ gım gclmtşJ, köyüne dönen bır siklete bındirdik, dolaşıyoruz ... Dün 

Bu aralıkta. pav ond . ·. ycı lc~tırmışlı. Alıcc ,gUnduzlerı ne b:ııdiğiinçliydim. Kompartı- o kadar yorulmut;ı ki SeJenln UStüne 
da nihayet bulmu ~ ı:kı taddill oıoresorun işHe nleşgul olacaktı .u:k r klfyoruın kaç yer değiş- otururken en nazik yerleri acıyor. 
sörün hem de S . ş ~·lf c~ P:~rc- Velhasıl her şey hazırdı. bir kir~- manda..ımdaktlcrden sıkılıyor, insan bisiklete alışırken, ne çok za.h

~·arıyacak bir ~C~de 1~:~t~ı 1;~7ı~ cının .~cl~e11i kalmıştı. . ·- .... tirdltıyorum. Onu görmeğe g:.- met verir, ne kadar acıtır, bilirsiniz .. 
rr ~ti. Bu işlerde bir tek İ ·r O gun Sıı Albert, motörunu go~ bo'lanımda. hiç kimse olmamalı, Çocuklar yoruldular; bizimle gelmek 
kelin1e bilmiyen Y b nı!ı 1.zcc dererek profesörü karşılattı, ak~a dres tşitmemeli)im. - Köye ten va.zgeçtıler ... Denize giden yolun 
kulJanılmı~tı Gecca g~·ncdı .. ı;çıllcr / ma da onu şatoya yemeğe davet lıyoruz; içim lç.ıme sığmıyor: kenarında ona yardun ediyorum. Nl-

"' · un uz ça ış. ıı· y kt Knight on· . 
tJrılmışJar sonra da .· 

1 
. e ı. eme en sonra görecek, sesıni ;.şitecek, bakış· hal, birdenbire: 

leri vere g'0··nderı·lmı·şı·>ı ıneOge dı~. !arı orada yalnız bırakarak çı~tiıe eriyecektlm. Söylenmesi güç - Ben akşama İstanbula gibniye-
. ı <'r. nun ı- v b · daha pro 

çin pavyondaki tamir:at h e ondan sonra da .. ır . Je olsa, bazı hakikatleri sakla.mama· ceğim, yarın sabah giderim, d iyor. 
ın ma ıye- -- .. ha t d gormedı A~ 

tın hiç kimse :ınlıyamamıştı. Hat- soru ya ın 8 .
8 

ı an~ak lıdır: Bugün onu göreceğim diye kaç Halbuki trenden indikten sonra, bana 
ta Knight b.ilc orada neler yapıJ. cereyan eden vak YAşagyı .. -ı gecedir uyku uyumamıştım. . ilk ®zil: 
ğ min edebiliyoruz. ır T d k B d · ı d ,.._ l dı ını bilmiyordu. Kendisine ya. lmuşt.). ren... en alktı; içlmde bır şey - en e .:senın e gi ece6 ~ ... o· 

pıy~ vakJaşmak bile menedil~işU. vak'a şu rş:}:~l:r~n o şar bır koptu sandım. Yaklaşıyoruz; ağaç· muştu. 
Lkıdcn kalma bir mahtıen gcnisle A~ired P t maddt> 4hrma lıkları geçUk. !sta.syonda.yız. Saklan- Yolun bittiği bir kayalık var. Orar 
tildi, büyütüldü. Sir Charıc, de mıktar uyu ucu amcağız mak ısttyorum. Niha.lln başını gör· da durduk. Denizde yüzenlere bakı-

k . g· fır.::at bulmUŞ " ! alını d.. B. \1l tıJe kurbanlarını her halde bu a . ~ 1 ... J. sa'" um. ır parça da.ha güneşten yan· yoruz: - Ne güzel taklak atıyorlar. 
kendınden geç ne", tcpe-

":'ahzene atmış olacaktı.. Burası ·r güzel traş etrr' ona. -.• mış esmeı· yüzile işte kaı·:;ımda.... Diyor. 
tu "el hal ne sokuldu .. Şatoda da bı t ğ kenaısclerinı gıy İndim. Gülüyor ... Gtüüyor... Tekrar döndUk; tekrar geldik; 

fk den ırna a rumun kc ua · tefek değişfkliklcr yDpıld ı d. . ti Sonr.P u<;u - Yirmi dakikadxr bekliyorum, yalnız selenin arkasından tutsam gi.· 
Ça'ış-ma odas·nın bir tarafı tuvaıci ırmış kr.adar ~kJiycrek ""Ötür- dedi. Ablası _ te)'2esinin kızına &bla demiyor; didonun birini yakalayın-

narına t n·· .. 
oUası haline kondu ve oraya bazı .. <;ve aşağ,_arlamış ır. onuş der. çamlıkta imiş:. Oraya gidiyoruz. ca da, sade kendi tutmak için ısteml-
t~l""tibat daha vazedildi. (Bunların :ude: Knig'tajıT"arak ona \'ak· e\"'\"elisi günü, da.ha evvelisL günü bu· yor; dfu;e kalka g;diyoruz ... Her ta· 
n• hiyctini sJze sonra anlatırtm), ,1 şu şee aolattı : raya gelıp onu aradrğunı söylUyorun1. rafı ya.ra, bere içinde kald[ diye söy-

B . 1 a) . ı· . 
Ulun b;1 ı~ er bittikten so.nra Bir k·sektesı. ~e. ıcesı olarak , Geldiğimi görm~ler. Nihale birisi lenmede ... O kadar harap olacak ne 

Sı..r A~Cred i~ ıJk i~j noter.ine gıde~ öldüğ(l ve ıccndısı~ın .de, Sum-, söylemiıf: vardı? 
rek bır va~ıyetname tf'rtıp etmek er sofT"s.da (yanı Sır Alfred) - .1'.tı.san gönnüş, diyor, hani eski - Nihal, dedim, sa:hi benimle dön· 
oldu. Bu profesör summerville'in ~rJ :s.f1lan için ortadan yok ol- \ niş,anlunın burda bir al'kada.ı;ır vardı, miyecek misin? 
nrt ~ adaya taşınacaitı günlere tc· rn için bazı sebepler bulundu· biBlık.letinl almıştık, o görrn~ seni. - Dönmiyecegim işte!. 
&aduf ediyordu. /dan. profesöre kendi clbi.sele- Ağaçlıkların altına geli~ruz. Ni- - Hani beraber gideceğimizi söy· 

Burada hik:iycme biraz 9:a v~- 1 gtydirdiğini ve cesedi uçurum 
1 

hal: lemtştin? 
rtırek Sır Al(t ed'in ne bUYUk ?1dr ı a'7a~ı attığını bitdırdi. - Bu'"ln ~enınle t:rtan:t>ula done- O zaman ~·ıed· dl' 

b 
. ti P . .· ı takip ;ı an ' .,. - ~, ını ... 

sa ır Ye ına 8 roJesın vdedc "\ }'Cnlght e ayni zamanda bu ce!'e- ceğı.m ... Dıyor. O zamanla şlmdinln arasında ne 
ZCIP • hazırladığını. kak k."1, di Sir Alfred'in olarak teJhis et. Ne ıyl, onunla beraber dönmek ne geçti, diye sordum; susuyor. 
~en h:yatı;~a t ~ıi::oAlfq k:. me~ini de emretti. Vucut adama ıyı. Beninı de kollarnn acıd[. Ama bu 
·arşılba·~tu~mn. (af D U~tı gfu.; .. nck'" kıllı kayaJar üzerinde parçalandığı Çamhk dechklerı yere geldı.-k NI- acı tatlı geliyor bana ... HıilA. dola.~H· 

dar u c crr .. -ıu . i . . .. . t• . . · d 1 t 
b . ıundurarak ona ~ore ld.birler ıç n cesedın hakıki huvıye ının ha.tın ablası, çocuğu. hı2"111etçilerl yoruz; onu o aş rnyorum. Bir, i}(l 

aJ~nına tesadJf etme~ .. ya.ket :c~dana ~ıkma~ı ihtimali mevzuu: Ay,e ... Ora.dalar. bisikletle dolaşan mahalle çocuğu pey 
ta:)iİ onun da gözUndo-.caı:an ufak k hıs. ~e.ğildi. Sır .A~fred pavyona J Nihal zahmet edip sandalye getiri- da oldu. Uzaklardan acaip sesler çı· 
tcıck şeyler oldu. ı\tna rica ede- : e~.dısının geçec.~ğı~ı ve ora?a ~r~ yor. Biraz eonra. da. uzak bir yerden karbyorlar. Niıhalin dudaklarında hA 
r n hangirniz bu kad"ra kadar / feı::or Summervılle ın şahsıyetını kal tini! 0 b za.hm U . lA o terane. - A ... Ben yann sabah 

' t k . .. dd t ağın ıve ge . nun u e en sa giderim lstanbula .. . 
tedbirde kusur t'fueyiz.?. a ınarak bır mu e yaşıyac 1 hidcn büyük şeyler. Oturuyoruz. Ni-

Clarckson - Pcrry bir. ".'ü?det •us da bildirdi. hal, dün bisiklete binm~, çok yorul-
!• . BirK•Ç Ylld~!n v\skı ıçtı. Hıçbi- Knight'in •öylediğine bakılırsa. m~. salıncaktan d.llş. ip boğazı-
rın1iz ağzıl'l!rıı aÇIP birşey söyle. 0 kadar iyi tebdilikıyafet etmişti nr çUrübntı.ş.; boynunun en görünen 
rneclik. ki. gözlerinin ifadesini de gözlük· yerınde mor bir iz kalrntf. 

Dikkat kesilmiş. onun hikayeye lcrinin kara camları arkasına gizle 
c1cvam etmesini bekliyorduk. Ni· dikten sonra onu prorc~ör Sum
hnyet; mcrville'den ayırdedebilmenin im· 

Biraz sonra. Ayşe bisikleti getirdi. 
Niha.li bindirdik; fakat dün öyle yo
rutmu,, ha.rap omiW1 kt... Her ta.tarı 
acıyor. Onu götüımeğe utraşırken, 

Aramış, ÖZiemiş ve hepsinden b~
ka misafir gelmiş bı.r insana Nihalin 
yaptığı bu doğru mudur? 

- Bir kere daha çıkalım, bir daha 
döneriz1 yeti.,ir, yoruldunuz siz. - dl- ı 
yor. 

Çiktrk, tndttt. Tolun tııttktlrtna:e, 01 

bisikletin UstUnde, bir aya~nı kena.r--1rtıl<· diye sözüne devam et- kanı yoktu. An~ak belki profeso
ti, birinci sahne iı;Jn her ıif"Y' hazır rün çok yakın bir akrabası, o da 
Janrn1~. prore~örün karşılanması büyük dikkat sarfedeısc, bu sah
ıcin bOttin tertibat alınmı~tı. Za· tekcrhğı farkedebilirdi. Bacağını 

tistündeki esvapla. güç biniyor diye daki ta.,a dayadı; duruyoruz. 

ten e')yası da evveldf'n ~Plmişti. (Ar~1 var) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

e"·e gidip kilotunu giyeceğini söyle- - Keçim! .. Bir tanecik keçim! .. 
dt. Bana, sen de gel, beraber gidellnt, 
demi;;U. Dinlenmek için kalkbğmıız 
yere geldik; konUIJUyoruz. Nihalln go 
zü elimdeki zincire ilişti: - Yeni Zi.n_ 

cirinizL tebrik ederim! diyor. 

Gözlerine baktım; adını çağırıyor· 

dum: 
- Keçlm! ... Bir tanecik Keçim!. 

Demek sen benlmle İstarıbula dön· 
mJyece.'<sin ... 

Gözlerime bakmıyor; dudaklarını, 
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Ç ünkü: 

Kullanıyor 1 

Çocuklarınızı küçükten 
SANIN dit m acununu kul
laıımağa, SANIN dif macu
nu ile günde üç defa difle
rini fırçalamağa alıtlıruuz. 
Gürbüz yetİ§melerini temin 
etmif o1uraunuz. 

L----~--~~-------J 
Eczanelerle, bUyük ıtriyat 

mağazalarmda bulunur. 

-..... , . ' '. '{ ~ .,,. , :- \ ·:- .... 

,-- Kitaplarınızı 1 1 
A RiF BOL A T 1 

KITA B EViNDEN 
alınız. Bütün kitapları bulabi· 
lcceğiniz gibi Ankara neşriya
tının, A vrupanın model vesair 
mecmualarının Babıfılide ye
gane satış yeridir. 
Gazeteler e U:in da. kabul e d e r
Ankara caddesi 89 - İstanbul 

........................ ,, 
Gelen cevaplar: 
Ressam. Şans, 602, Kabule, S. A. 

Engni 37, K.T.K, K.B, M.S.M, 55 
M.S, A.T.35, Çok Güler, M.A.T, 
ş.21, Eczacı ıümuzlarına gelen 
mektupları aldırın1z. 

Tam bilet 3, yarnn bilet 1,5 liradır. 

Hasılatın '}0 60 ı ikran1lyedlr. Çekili' bu defaya mah!ru1 otınai' 
Uı:ere 15 EYLt'L 941 de İzmir Enternasyonal Fua.rmda yapıJaca.Jıb'· 
BUetJnizi 10 Eyltile kadar deği~tiriniz. 

llAKİliAT DAnlA. HAKİKA.TrİR 
HER tŞ EHLİNE BAGLIDffi 

ÇtlNKO: 

N :ım lı Kayserili { I.! plkojla ) 

TÜRK Sucukları 
Emsali nadir, sıhhi yapıh, terkibatında baharatı ve soğukhıı'f'f

depolarında muhafaza edilen sucuklarm11~ı her yerde arayınıı, 
taklitlerinden saltınınız. 

Depo, istanbul1 Balıkpazarı, Ta, çılar, Tel: 24340 

De:ıiz Levazım Satın alma 
Konıisyo~u İlanları 

Marmara össQbahrl K. satın aıma 
1Jomlsyon11ndan : 

Tahmini tutarı Kat'i temin•" 
Cinsi Kilosu Lira Lira Jt, 
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- Kendmin1dnJ unubnuşwn ... De
dını. gülmezden evvel yaptıgı gtbi, bUkti~ ------------ -- Çubuk makarna l 7200 7740 1161 00 

Beher kilosuna 7 kuruş tahmf n edilen 85900 k!lo kuru soğan 
ı: 9-941 günü saat 11 de pazarlık la satın alınacaktır. Şartnamesi 
horgün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 6013 lira olup 
kafi teminatı 901 lira 95 kuruştur. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda satın alma komisyonu na gelmeleri. (7881) 

* Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmıyan ve beher kilosuna 39 ku-
ruş fiat tahmin edilen 138 ton sığır eti 10.9.941 çarşamba günü 
E. at 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname~i her gün komis· 
yonda göriılebilir. l\Iuhammcn bedeli 53820 lira olup kat'i teminatı 
7885 liradır. İsteklilerin belli giln ve saatte Fındıklıda satın alma 
komisyonuna gelmeleri (7911) 

* K~ı[ bcdC"li li2.12 lira 28 kurut olan bir t~l~iz •e i,arrt i ta..oyonu bina~n 

}. 1palı ıarr u ... u]il(' rksiltme ile 11,.9. 941 per~embe günü uat 16 .da ihale cclile
cektir. :;artname ve kqif ('\'Takı b(·r gün komi!'yonda görülebilir. J"İlk teminatı 
}lQ.! lira 42. kuru1tur. f,.tellilt-rin bdli gün ve aaatten bir ıaat önceye kadar 
ı ldif mektuplarını kanuni v~ikaları '11" Mı v. on bin Uralıl inşaat yapmt~ ol
duklarına dair retımİ evraklar1 ile birlikte Fındıklıda ıatın alına Lomi,yonuna 

'ferm.el"ri. (7467) 

* 90 beygir kuvvetinde cVikers Peters• marka bir deniz motörü 
• mw;tamel de olabilir• pazarlıkla satın alınacak ve bu rnotör 
mevcut bir mavnaya monte ettirilecektir. Motörün muhammen be· 
deli 8900 lira, monte icin 1200 lira ve mavnada yapılacak ahşabiye 

i i<:in 581 lira 74 kuruştur. BunJarın hepsi bir bayie ihale edile
bilecegi gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Hepsinin kat'i 
tcminalı 1602 lira 15 kuruştur. İsteklilerin 10.9.941 çar~amba gü· 
nü ~aat 14 de kafi teminatları ile birlikte Fındıklıda Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (7965) 

Bilmem bu yeni zincirde ne uğur~ 
suzluk olııuk it> Nı.lı.al kaşlarını çat
tl: 

- Bu kadın Zinciri! .. Diye aöyleni
yor. 

Biraz zaman geçti. Nedenee Nihal, 

eve benimle gidip mwabınr değiştir

mek fikrinden caymıt olacak ki: 
- Ayşe, hadi sen git de, dol1Lptan 

benim biliyol'liun ya, hani dolabın ust 
gözünde siyah kilotum var onu ... Son 
ra çorapiarımı ... 

Diye kıza talimat vermefe ba-,ladı. 

Tuhaf ... Bana eve gitmeğl biraz ev_ 
vel ken<i: .söylemişti; ,ş:imdi aradan ne 
geçti de böyle kaşları çatrk duruyor, 
ve giyeceği şeyleri &ldrrmaya A~yi 
gönderiyor? Bu değişiklikleri anlamı 
yorum. Bana ka.şlarını çataca:k ne 
vardı? Eve gitmek fikrinden onu cay 
dıracak ne olmuştu? SUıStumj bQ4DY1I 
eğdim .. 

GUnlerce onu bu uzak tepelerde 
aradıktan sonra, böyle sebepsız şey
ler için kaş çatması doğru değil

di. 

- Aıb1a, diyor, Cemilin bugün dur~ 
gunluğu var ... 

Benim durgunluğum yoktu. Onun 

yor. - Ah canımın içi! Yoldan son 
defa döndük. Yüzünden öptüm. Kim· 
se yoktu. Artık 'bisikleti elimizde gö
t:Urhyoruz. Çamlığa gelmiştik. Abl&sl 
dinleniyor ... Nilial seslendi. Oturduk. 
Nihal bana üzüm verd1; Nihal bana 
sigara yaktı; Nihal bana tırça buldu. 
Bütün bunları misafirliğim '}erefine 
yaptığını da söylemeğl. unutmadı. 

Nasıl olduysa Nihal benimle dön· 
meğe karar verdi. Misafir gelmiş ol
d.uğumu, ablasından İstan'bula dön· 
mek için izin aldr. Saat dokUZda ev· 
de olacak. O zamana kadar da bera
beriz. 1ı;ı:te gidiyoruz. A~eyi, küçük 
Bülendl, ablasını sclA.mladık. Onlar 
istasyonda. kaldılar; biz de trende ... 

Bu akşam saatinde, bu yollarda o· 
nun gözlerine bakıyorum. Bana ba.· 
ktYor, bakıyor ... İçime bu bakL'}lar· 
dan yepyeni, bilmediğim tanımadı
ğun bir ~eyler doluyor. HdlA bakıyor . 
Elimi arkasına uzattım. Sıcak omuz. 
!arının ateşi koluma geçti. Akşamla 

örtülmeğ"e ba,Iıyan kumsallarda bın 
bir renk var ... Dönüyoruz. Nihalle be
raber İstanbul& dönüyoruz. 

Bütün yol boyuncll Nihale bir dur
gunluk geldi. - Gözlerlle uzaklarda 

- Kapınızın ustOnde, dedi, bir 
:uçak saplı; a1tında da bir mektup 
'3.r. Gelin bakın. Oh. bu çok deh
ctli, korkunç bir ~ey. 

İstiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cinaqel oe Macera Tefrikasr: 3 6 

Robert heyecanla yerinden !ır-1 
rJı, dışan çıktı. Kapıya baktı, bı

·akla mektubu gördü. KAğıdı al
ı C'llerı titriyerck okudu: 

~Iüddeiumumi Rolleri! 
Hakkımdaki tevkif müzekkere 

~!:ıin hemen kaldırılmasını istiyo
rum. Bunu yapmadığın takdirde 
aramızda kavc:a ba lamış olacaktır. 
Bu ka\ gnda hangimiz.in ga1ip çıka
cağını zaman gö terecektir. Seni 
aklısehme davet ediyorum. Aksi 
takdirde ya sen, ya ben .• Anriko 
Borlandl. 

Hizmetçi haykırdı: 
_ Felflket! Herüc baksanıza, 

nlcydan okuyor. Siz de tevkif mü 
zckkereı:::inJ geri alınız. Bu mel'un 
adam ıizi hemen öldürebilir. Bura 
ya kadar gc'°p kapınıza bıçakla 
mektııp bıraktUct~n sonra her yl 
yapab!llr bu ada!l'' 

J{iı:metçislnin yanında kendisini 

T A 
cesur göstermek maksadile sürekli 
bir kahkaha savurdu: 

- Böyle bir hayduttan korkulur 
mu. O benim kim olduğumu görür. 

O, kürek kaçağının biıi. Böyle se
!ı1lerden, bir müddeiumun1i kor
kar mı hiç? 

Hizmetçisinin yanında böyle yük 
sek perdeden atmakla beraber, o 
gün adliyede, bir işle meşgul ol. 
madı. Hep Anrikoyu, onun tehditı 
!erini düşündü. 

Tehdit mektubu müddeiumumiyi 
korkutmakla beraber. yakınlarına 

renk vermemeze çalışıyorı yüksek 
perdeden atıp tutuyordu 

Anrikonun kendisine bir şeyler 

yapacağı muhakkaktı. Kapısına bı

çakla mektup bırakan adam daha 

ÇeYiren: 

.il. S . Çapanoğlu 

Mezuniyet aldıktan sonra, bir ak. 
şam bir posta arabasına aUadı. Ka· 
ranlıkta yola çıktı. Araba sanana 

sallana giderken, müddeiumumi 
gözlerip.i kapamış dü:ı;ilnüyor, ba
zan da dalarak uyuyordu. 

Bir arahk, araba durdu, ve kapı 
açılarak bir ses emretti: 

neler yapmazdı. Onun elinden kur 
tulmanın tmkAnı yoktu. B unun i

çin bir çare düşilndU. İki ay kadar 
- Kımıldanma! .. Yoksa geber. 

mezuniyet almak en muvafık çare tirim! 
idi. Şehirden uzak kalacai ı iki ay 

içinde elbet onu tutacaklar. hapse 

atacaklardı. 

O, karar vermişti, mezuniyet gün 
lerini Recyoda dostlarının yanında 

geçirecek, bu suretle Anrikonun 
şerrinden, tasallutundan kurtula
cak, eşkıya reisinin ümitlerini bo· 
~a çıkaracaktı. 

Sonra bir el yakasından tutarak 
arabadan çekti, çıkardı. 

Arabanın önüne çıkıp durduran 
lar, Anriko ile arkadaşları idi. 
Müddeiumuminin hayatını, yaptık 
larını adını adım takip ettiren An· 
riko, onun izin aldığını, Reçyoya 
kaçacağını öğrenmiş, geçeceği yol· 
qa pusu kurarak, arabasını durdur 

r 
- Ar iş -
Şık bayanlar ~apka matazası 

Viyana ve Paris modelleri 

Itrly~t kısmı : 
Kolonya, pudra, dudak boya
ları, sabunlar ve esanslar ... 

= Beyojla = 

blr nokl.llya de.lmı9 dtl.şUnüyor. En 
son istasyona yaklaşıyorduk; bir uy· 
kudan uyanır gibi bana. döndü: 

- Ben eski nişanlımla barıştım. -
Artık beni aramayın! Z:ncirile oyna~ 
clığınız kadını bulursunuz... demez 
mi?> 

Fehlıne PARS 

muş,. arabacının ve kendisinin el
lerini bağlatmıştı. 

Muhtelif reçel 5000 2750 412 50 
Beyaz peynir 6800 5780 867 00 . 

1 - Yukarda cins ve miktarları yazılı tıç kalem yiyecek madde 
leri ayrı ayrı şartnamede pazarlıkla satın alınacaktır. . te 

2 - Pazarlığı il Eylül 941 parşembe günü saat 15 de tzrrııt 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - İşbu maddeler bir veya ayrı ayrı taliplere ihale edi!ebnır· 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. e 

4 - . Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin, Ticaret vesikaları ~~ 
cinsleri hızalarında yazılı temina tlarile birlikte belli gün ve saat 

komisyon başkanığına müracaatıan. (7924) 

Tlrldye Cim urlyetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk JirOSI 

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

Para tıiriktiren!ere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Reis arkadaşlarından birine dedi 
ki: 

- Arabacıya dokunmayın. Onu ı 
uzak bir yol kenarına bırakınız. 

Müddeiumuminin hesabını da &e· 
hirde görürüz. . 

Ziraat ' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf ~ess~ 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dcla çekileee 
kur'a ile aşağıdaki plcina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Anriko orijinal fikir buluşları 
olan bir adamdı. Müddeiumumi 
hakkında da kafasında hazırladığı 
ceza da, gayet orijinaldı. Onu, şe. 

hirde, mahkeme salonunda ceza
landırmak istiyordu. 

Hep biıden şehrin yolunu t uttu. 
lar. Birkaç saat sonra adliye sara
-yının önüne geldiler. Adliyenin ö
nünde nöbetçi bekilyordu. 

Duvar dibine sinerek ilerliyen 
Anrikonun adamlarından iki kişi, 
duvarların dibine sine sine nöbet 
çinin yanına sokulup, üzerine atıl. 
dılaı, tüfeğini aldılar. Sonra elbi. 
selerini çıkarıp ellerini ayakları. 

nı bağladılar. Ağzına da bir bez tı
kamayı unutmadılar. 

(Aı'.t- l'Sr). 

' adet 11000 liralık 4,000 lira 108 adf>t 50 liralık s.ooo llfl' 
4 " 500 " 2,000 ,, 

120 40 4,800 • 
4 

,, )) 
)) 250 " 1,089 " s,200 • 40 " 108 " 4,000 " 

160 " 20 " 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirad"ı: 

asağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 'iO 20 fazıas~l, 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyl 

11 BirineikAnunda çekilecektir. 

H tlK.lUÜ BiTEN BİR VEKALET 
İstanbul barosundan avukat Beh

çet Kütükçüoğluna evvelce vermi~ 
olduğumuz vekB.letin bundan son. 
re hükmü yoktur. 

Nim et - Semiha 

Sahip ve Ba.fmuharriri 
Ntı:,UIETTL'I NAZlJ!' 
Neşriyat DirekttsrU 

ı:;OKRÜ SARACOGL11 
Basıldığı yer: 

VATAN MATBA.ASl 
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