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ta ında 
'ıe l'azan: 

Ybı Calllt Yalçm 

Sovyet tebliği 
Alman işgali 

aıtıada~ı yerlerde 

ı\lınan 
~l'lstıı.na radyo u söylediği ·rn 1 
ttteklıığunda. ~IÜk etUğl için 
tı " bir tıo. ı: ~Uphe cd lomi-

Şiddetli çete 
faaliyetleri 

hüküm 
sürüyor 

\' "tııeı vacııs· ~ rıl 1 ttk kunn • .... ncar o u a. 
~ 5lhbi d ay iıaf;kanı general 
~ dotay1 lst~rtınıunun fennlığm
~ 0,u 

1
0. et.rniı, ricası ka-

~~eu~td nıdJyc bdar yap.. 
tt... lir etlll~n dolayı generale 

t \e saire ,.e aı.. 

~ llıi &! 
~lan ~icar tcbll •lcri bir t.a
~ tllertııı t Ordulannm mun.f
~ "-dlğ~r to. her gUn tekııt.r eder-
~llıın ls~fto.n genel kurmay 

~bıu ıneydan a <ıbncst garip tef. 
~ ı "1ll. F 8.çrnasından kor. 
~ .~ titanın akat bereket ,·crsın 
L .,.eldlıc.. •hh· . 
"t , t>• f.ıt.<ırth 1 sebeplerden ıle-

e ~:te<ıd;ı edlldij:;"1 i!;in üp.. 
~ ~tnkin kalmıyor. 

c •ttıl'lıt * ~ 
lj ' !'ad 

---<>--
Baranovlçte Eyll· I 
11.D ilk gtln er nde 

çeteler 

37 Alman suba
yile 200 Alman 
askeri öldürdüler 

V eliko şehri.ıck de 70 
Alman zabit V(' askeri 

öldürüldu 
(}'azısı 4 üncüde) 

~ ~'·. l~y YOSu bir meraka 
hıt tUllliiğü l1ll hava kuwctleri-
~ Oıabııtr n: l Plıt etm ek 1 tı. ·~ .. 
Ge~ t 1 herı. l • İtnlyan ııropa.- "''-...,"": "" 
~~ taırıı.n ese \'c hilha sn dtınll· 
~r btr ~fkilt1 umumlyesJne 
'ılt b:; lcab ııat vermeyi milli 1 
t~ı.ı Q >ııphlılan görcblllr. Fa.. 

Yakima o.J.~~~ 
E!isen~rc:Jo 

Lcnlngradm nıuh&8Sl'B8IDI göet.er..,. harita 

Alman askeri 
mubablrlerıae gire 

Rus askerleri 
Leningrad 

önünde 

~"~.o~. kj ~;:t<cn öyle §nhltlcr .. 
1 

~ ~ .... dıı.ııa4 .ı hm et ih tıy.ar 
i"q J:litntıı lyı olurdu demek· 
~ btrt nıencdenılyoruz. Şa- .... .-.__ • .._...:L,. 
t, llqi ~y!ulgru matbuatıdır. • l\loskovada. pnslf korı.ııımada ekipleri bir hava hUcıımuııdıuı sonra 

Olrllmemı, ,ıddet
te bir mukavımet 

gösteriyorlar 
tı~ rnat:nun ifadesine gö- Londra, ıo (A. A.) - Alınan 

lt:ti ~ı. llatı lngilb t.ayya- b • h d ~d gazetelerinin münhasıran Rus -
~ bili ltaı a nr za3iat ,·er- e l t t Alınan ihtiliLfmdan bahsetmiyerck 
t~~litııü~ hn\'u kunetlerl-

1 

n z n a l a l n l n 1 Rusya hakkındaki haberleri ikin. 'f: ~ h4'ıra':ıe bir delil adde<li- ci derecede addetmeleri dikkate 

q lı"ndUe l'eSmi tebliğleri t t b •k • b l d şayandır. Bunun sebebi Alman ~'latllla rlnJn hiç \'eya ha- a l ıne aş an l propagandasının müşkül bir vazı-
~ U:n t~ı ::~~~~ı •;:;~~~~ ~:!ı: ~~=d~n~:~: ~fr~ 
."rılıta ~k 

0
P d11rur. Bunlara ı. haftadanberi Alınan milletinin 

~ ~rr:•ar \1lrsa ayni la Bütün hatlarda otobüs seferleri tahdit beklediği ~~yecanlı ha:bCT~~ri ver. )~ • !.Satııtan 1 itlnee mi ina- memektedır. Almanlar dun ~ -
"l\'1l rı~u lertn ikinci ·ı de d·ıd· B k k"" h ti k ld ld ningardm tamamile çember içme ~~ l\lina nı F.stıya gazetesi. e 1 1 a ır oy a 1 a ırı 1 alındığını bildirmişelrdir. Fa.ka.: 
~ 1 3"ll.ın:ı atbuatı hür ~urct- ' bizzat Alınan askeri muhablrlcn 

lle-J r ;{a t~krnr ka\'U ı.a DilnkU sayımızda :.af&llAtile y~ itibaren başlanmıştır. ısu sabahtan bile müstevlilere knrşı, insan kuv 
~ilııır ~erdJ. dığımız gibi koordinasyon lleyctinin iUbaren her taksiye lkl gilnde uç glge, vetinin Ustünde bir mukavemet 

tıı il llıaka, * benzin tahdidlno dair olan yenl ka • kamyonlara da gUnde Uı;:C'r ııl§e ben. gösterildiğini teslim etmektedir -
t.~ll~ı~~I u h lede bah etti~ rarnamenin tatbikine bu sabahtan (De' amı 2 nc.i<le) ler. Bugünkü yazısında bu ınuha• 
.., fıı ~ ok P eu telgraf mUna- birlerden biri Rus askerinden si. 

ederdi uyucuıarnndan biri tayişle bahsetmekte ve R\15 kı 
~ ~lQ(!l<ııe :eyoğlundaki fran- ,. r an d,a ,· ran kıtal arı talarınm Leningra.d önünde görül. 
t\ ltal~l':dlıdı~~ hunun Ofi ajan- ~~iş bir ~dctle .. çarpl§tıkla.rmı 
l1ın._ \lıl?txı ~rn.ı haber ,·eriyor. 

1 
H . h t . bildirmektedir. GörulUyor ki hiç. 

'-'1111 llıh·et Dlnılzde ,.e t.el~ra A man, angı a üzerın- bir taraftan teyit edihniyoo Le • 
:ı: de4ıek \'erınemektc hak· nlngra.dm muhasara.sı hakkmdald 

oluyor. ı•talyan, den gerı· ha.beri vermek için Alınanlar büs bütün başka bir lisan kullanma· /\ M tı ğa başlamışla'rdtr, Esasen Röyte 

"\~ •k . acar, çekı·ıecekler r rin Mookova muhabiri bu sa.balı k ' 11erı an • çektiği bir telgrafta Leningradm 
11qr Romen ---<>- muhasara edildiğine dair verilen D g · ı • Bu hususta miiz:ıkereler haberi tekzip etmiştir. 
!~landa emı erı elçı·lı"klerı• cereyan ediyor Smolensk mmtakasmda 26 gün. V denberi devam eden muharebe 

ku 
8 garp OISı f Tahran, lO (A.A.) - 1rana tahmU Almanların hezimeti ile netice • 

rre kapatılacak edilen ııartıar muclblncc 1ran kıtale. 1 · tir rcıstı 
1 

Sinde rmın Rumtyo göIUnUn cenubunda blr ~ t;bliği hezimete uğnyan .. 'h e ecekıeri -<>-- noktadan ba§lıyan bir hattın cenubun- düşman birliklerini şöyle sayıyor: 
lfll lran şehirlerinin işgali dan !Ubaren Tahran ve Şaym garkm. bir hücum fırkası, 51 nci piyade 

ge .
Ver harp da kAln Gazvln ve St>mnandan YC fO"kast, 17 nci motörlU fırka, 105 

mesel8SI h80ÜZ Kanakin, K_rnıııuışab, HUrremabnd, nci tarik fırkası, 137 nci Avustur-
hlılerı•ne ateş d Dizful, mescıdi SUleymnıı, Haftakmel ya fırkası, 178 nci Avusturya fır. müzakere e iuyor ve Benderdilamdan geçer. bir hatta kası, 178 nci, 292 ncl ve 268 nci 

l\ıt açacaklar ha~~;·~.;~.~~·1~iliz ~~= (Devamı• Uıociide) piyade fırkalan. 
b:. fllltiL --o-_ sulh şartlarının İran hükQmeti T • t •k •• •• d 
"htı. ...... deniz• tarafından kabul edilmiş olduğu em ız l g uzun ~n Qıttı ta •nde Panama nu beyan etmektedir. ~ 
~A !tYan b · Tahran, 10 ( A.A.) - İran 
~' batırı}d ır gemi meclisinin bugünkü fevkalade e· d b. k d 1 ""'I b ki d ~~ ~:~.a.r ) ~ Vft§ingtondan toplantısında başvekil İngiliz ve ır a am, ır a ın a og unu ıça a 1 
't ..... !\ ., --= ın Rus taleplerinin hepsinin, bazı 
~ ce&ı Uz\'eıt cs:ı:;:na göre re- Iran şehirlerinin işgali meselesi 
~~~ Ittı tıutuıu~ Pcı;cmbe gUnü !. henüz müzakere mevzuu olması. 
tı~ d,,_ ıtı~ hu Grecr :ınubriblnln na rağmen lran hükfuneti tara • 
k. lth... ~<lan,,._ . CUn:ıc1atı s "'1lı ~tn --ııının 1zı onra, A • fından kabul edilmiş . olduğunu 
~ te~ de r ııncıa ve garp bildirmiştir. 
'~erltıe a~t~ırceğt mihver Alman, 1talvan, Macar, Rumen 

• '~ but§ atacağını ifade elçiliklerinin kapatılması ve lran 
llDacr.ğı eanıımak- daki Alınanların lngiliz ve Rus 

<be\ kuvvetlerine tesliı...i lngiliz - Rus 
lU:nı 4. iincüdc) ·talepleri cümlesindendir. 

Fatihte avm evde oturan iki 
aile, temizlik meselesi yüzünden 
kanii bıçaklı bir kavga yapmış • 
lar, iki kişi ağırca yaralanmış • 
trr. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Fatihte Sinanağa nınJıallcsin· 

de Çır~tr caddesinde 13 numal"I· 
h evin birinci katınOa Şefika i.. 
aim\imrWm~.a.ı 

kadının Fevzi isminde bir de oğ. 
lu vardır. 

Şefika, dün akşam evini temiz 
lerİıiş ve bütün işlerini bitirdik· 
iCi aoon odasuuı çekilmiştİT. 
· A ym e'liıı !l~dl kıttmda ntu
rar. Muatfe:· !Be."-.~ e" .. ttl 
mia. fabt ttyaldarm' se:nkl~
~ ~ temo:Jiğ:\ ~e-

~,... • iaeiic16' 

YD/tJ--.-

"" Sovy,ı "''"''8/•ası 
....Alman vl' Fi11 

Y()r() Ydşfj 
-..,.. ........ t"_ /Jemi r y ô/u 
f"T"TI Kötn a I 

Sovyet sözcüsü ısrar 
ediyor: 

Leningrad 
tamam ile 
muhasara 
edilmedi 

-0--

Cephenin mer.kezinde 
Sovyet taarruzu 
inkişaf adıyor 

IJondra, 10 (A. A.) - Sovyet 
Rusya.da.ki harp vaziyeti şu şekli 
arzetmektedir: 

BUtlin cephelerde muharebeler 
pek btiyUk bir §iddetle devam et. 
mektedir. 

Rus resmi sözcüsUnün dün söy_ 
lediğine nazaran Almanların id • 
dlaları hilfı.fma ola:rak Leningmd 
el.8.n tamamile muhasara od.ilmi'.} 
değildir, 

Şlüeselburgun evvelki gün Al .. 
man kuvvetleri tarafından za.pte. 
dildiği hııkkmda.ki Alman haberi 
henüz teyit edilıneın.iştir. 

Merkezi cephede: Yebnoda Rus 
(Devamı 4 üncüde) 

SATIRLAR 

- ---o--

Grta şarktaki 
İngiliz ordusu 

750 bine 
baliğ oldu 
~· 

"Suriyenin işgali Türk 
dostlarımızla daha sıkı \.e • 
mas tesis elmer.:h~i temin 

eylemİftİr,. 
~ 

Suriyenin istiklari 
temin olunacaktır, 
fakat bu gün değil 

QörçD 

Londra, 9 (Radyo saatı 9,l5 
de) - ÇOrçil ibugiin açılan Avam 
kamarasmda harp vaziyeti hak • 
kında uzun bir nutuk söylemi§, 
Atlantik buluşmasından sekiz 
maddelik deklarasyond~. tay -
yare harbinden, Rusyaya yar • 
dımdan bahseylemiştir. 

Çörçil demiştir ki: 
''- Rusların muhteşem muka.. 

vemeti sayesinde Almanlar son 
üç ay içinde ~ok ve daha fazla 
kayıp vermişlerdir. Almanlar, 
[1imdi Buz denizinden Karadenire 
kadar, bütün Rus ceJ)hesi boyun 
ca kışın ordular bulundurmak 
mecburiyeti karşısında oldukla -
nndan emindirler 

Rusya 10 ila ı5 milyon asker 
ve bu askerlerin hemen hepsi için 
silaha ve techizata malik olmak
la beraber Rusyaya İngiliz • A. 

(Devamı 4. Uncüde) 

TRAMVAY VE KONTROLLER 
\'eni bir karar kın~rsmdayız. 

Hükfunct tazyik şiddetini gittik. 
çe fazlala;tıran harp Çemberinin 
\·ereceği zaruretlere tahammül 
kabiliyetimizi arttırmak lüzumu. 
on duyuyor ve bizi daha kara 
günlere hazırlıklı bulundurmak 
yolundadl1'. 

BellLin tahdidi bir di' daha 
sdulmı~, nakil vaı.rhılarmn ,·eri
lecek miktar a.zaltılmı , bazı 
semtlerin otobüs seferleri kaldı
nlmı~. bazılan da. tahdit edil· 
miştir. Şehrin hareket kaynağı 
haline gelen tramvaylar. günü.; 
muayyen '>aatlerlndc o;;lnıdhlen 
güç tahammül edl1ir' hl; manz~ 
ra arzetmekt.edir; fakat ne yapa
lım ld, geni~, rahat günlere bir 
an evvel kavu.51Dak arıusu tc;in 
de ''buna da şükür., demek bir 
vatan borcudur 

Tramvaylar simdidcn kalaba
lıktır. Bu önüınüzde.1<1 günlerde 
ı;Uphe yok ki daha tahammül e. 
dilmez bir şekil alacaktır: sayfi
yelerden dönecoklerlc, mektepler 
~ılır ~ıhnaz okullarma gidip 
gelt>cek talebelerle tramvaylar, 
delme be.be.yiğit.la kola~· lr.el&~· 
~ blT ,. temlıl cdd9.t,. 
cett, .dmleı4:n ae t'aftnakh ~ 
te-ee il bir ~ bürüMCek· 
at. 

Yazan: H. R. 
Ne yapalım, tahammül ge

rek... Daha feci günleri görme
mek, nasipse o günlerle kar ılay 
tığmıız l.lllllan ya.dırgnmıınınk f. 
çin, buna kcndimlzi alıştmnalı 
ıa1.1m. 

Bunda.n. nihayet bir ay sonnı· 
yı, trıı.mvaylann balık istifi mi· 
alt dolduğu bir günü dü~ünüyoı 

'e blletçlnin haklı bir gnyrctlı 
kcndis.lne yol açmaya. çalı fağı 
nrkıısından, sırtındaki ,·aillodeıı 
alılığt hakla bu kalabalık içim 
dalmaya çnlıı:ıın t.ontrolun ha~"n· 
ille ürperiyorum. Arabaların biı 
köşesinde hlisıl ola.<".ak ı;.alkant • 
diğer köEcdekinin kaburgaların 
c;atırdnt.amk , .e belki de bel ke. 
mi ğ1 n l k ı ra.calitır. 

:laman v..aınan ta:ı:cleoen kon. 
trol balısl Uzerinde hclediycnh 
veya t.ranway lda~inin Irat' 
bir karara ,arması günleri için. 
de bulunduğumozıı arlık ~üphr 
edilmemeli. 

Her şe~i Allahtan l temeklr 
yanlı bir ı:()hrcte sahip bb 
Turkler, son mmanbrda her Is. 
'teğlmizi belediyeden yapmByn 
oo.şladıfı;. 

ll"akat bcoj, k iat. -..... 
nnlb hıiliJ: b"Ö n-..ıiyccck :hr tek 
ti'BZD~·ay jdccs:oı 

"'~ 



.d A B E .R - Akc;:ur. r-06tasr 

MAL TEPE CiVARINDA 300 
BAHÇEli EV YAPILACAK 

4-5 odalı bu modern 
ait proıe ve planlar 
ikmal edildi 

An.karada olduğu gibi, 1stan
balda da, Maltepe civarında ku_ 
ru1acaık olan bahçeli evlere ait 
ilk hazırlıklar ikmal edilmiş ve 
Uk i.mkanda inşaata. baflanma.k 
ır.ere ha uhada fiili tıa.zırlıklara 
g~lmiştir, 

Şehrimbde kunılacak olan mo 
dem bahçeli evier mahallesi Mal 
tepe ile Cevizlik istsayonu ara , 
ınndatj Ye aalıiUe Maltepenin 
Kaııtal i9tasyonundaki t.epe ara -
aında inşa olunacaktır. Burada 
300 ev yapılacaktır. Evler 4 ve 
5 odalı olmak ürere iki tip ii7.e
rinde yapılacaıktir. Bu evler i~in 

3Jaf"Ulluıielu-' ... - ~ -
Y• Sa6al. 

Bll9eyin Cıı.bit Yalçm, bir Japon 
' • 

1 Lcmdnıda .... bapetlıe 

--il:' -- .... ,dal • eate ...... ev ... "pleeek-.e ...,,.. .at. 
..,..,,ra pllp Sele B!ldeırlld ~ 

.... -- .. !&911111111 .............. 

.............. ~ .. w.. 
l'lllıPırl .... ,.,....... ................ 
- - OM; l ' P le altla lı 'a ....... 

•btt; ................ 
..._. ....... ..._.?Altxlılr 

.._, -· ' ...,.. ................ A--.. 
t._l*ıMat .. lıçt'C ı I 

Alnm,ada memnualy .......... 
.ı-~ artnuya hf'•= ı. 

HDaeyfn Cahit Yalçm lıu guetaiD 
11W31etmln maıom oba&dllıD& lfU'et 
dlJrelt J~yada ~ fikirde buluna

bfleolk 'bir muharrlrtll IDH'Cucltptl 

ımöa ı..rtcinde addtıdtımeae de dl. 
llndllünU böyle yazmaaı herhalde 

bira.il garip olduğunu )'U?J'O" ve p. • 
zetıllıln ldMyet! hakkmda bu lhUrazl 
ka)'l'ttan 900ra eaa. pçerek yukar. 
da1Ea diJrt nokt&:yı t&hın .&yor. 

:Mullarri.r, geçen 8de AlmallJ&r lıı. 
gm. Jıava kuvveUerinl esetıilaelerdi 

hısOlıl adalarına J.hraç yapabUmlj c~ 
lllcü:lumı fakat buna Dltıvatfak oıa.. 

me*"VI ieiD bir ~ lngll • 
.._. lıava, d8llia .. kara kunet. 
lerl IUlımOe çok Jmnet~ı.,. ar. 
ilk bugGn i!:l.ıı A.lmUlaftll ın.nta ada. 
1- uker çıkarma Dıömall orw. • 
cllıD bllmlqtll' dlınilebUeoetlJıi kayde.o 
...... Mticeye ~arıyor: 

........... ıt l la ...... .U. 
il• il e•1ırı mftnh 7"Mt ahdlla pçır. 
.a, .. •ı•elıllllla 1ıı9J911 il .. 
6ıltillllP tnıı:Ar kabul etmemekle be. 
.._. lımllaı' AlmaDJIUUll mutlaka 
....... oJaeatnu göa~rmrte ldı..fl ._ 
....... ~.Rarlllaaellefıet 
.illa Alııuayamn pUp .ı......

'Ve ~-.-lef'ltllaı, ~ im .. 
.._ lıullllDe çdı:tıpu mtlıpmde et • 
adı; J!llf'IPNS, AJllilul)'MID D'lsıJ mat. 
.. .-..paı, yani natltftoftkleriD Al "' 
_.,.. M mıetle pıllp plecelde
ıtıııl .. IE.,..mek ac.Mder. Çlnkll AL 

_,...... pllp ...... ••ide ...... 
__. .... lıar'8 1IZ1lll ...... denDI 1 

Bqad meydanı ve 

oa.-701ıınıın -'"'""'•• ..... 

talip olanlar ilk İştiriık bieeeBi O, 

lan 100 er liradan maada şimdiye 
kadar avda 25 er liradan altı tak 
sit vermif}erdir. 

Bu yeni modem mahallede f!Y 

sahibi olmak için binlerce mü • 
racaat yapılmlftır. Fakat bu. mii
racaa.tların ancak 300 ü kabul 
edil~iştir. Çünkü yapılan tet 
kikler bu sahada ancak bu kadar 
ev yapılabileceğini göstermiştir. 

Şimdi bu saha ve evlere ait 
plan ve projeler ikmal olunmUl}
tur. nk iş olarak sahadaki 8U bl 
rikintileri motörlü tulumbalarla 
tahliye olunmaktadır. 

etmrıll bllllıllr. Ba det&- .... 
lığma lıı•kmedelıUmek 'tin .. .....,,...... 
tandlllda ~ Amllı.tlllıııı .... .... 
fikir ülııfaıı• &"I~ nıa,.o 

vutar ld lnslU& .......... ..... 
ga,.& Pdl ........_ MHlllle 11u 79._ 
da bir &ettinlt\k ~nllz ~ edlL. 

Bh111enale) la. lıarblıı ne tarzda bir 
galebe De Te ne tanda Jı;az~a 
kaU soret&e h~ için geie
eek lıabar ve yaz mnlıarebelefllDln 

cereyaa tan.on söl'lllflte Jht17aç .,.,.. 
dır • ., 

Yakıt 
Asım Us, 1zmirm milıt kütüp. 

ha.nesinin bir lata.t.i8tlğini lıatıis 
mevzuu yapmakta ve bu iıırt&tiısti• 
ği şöyle naklebnektedir: 

"bmir mlDI kötöpbaaaılne son 
altı ay içinde de\1'111 edenlerin a
dedi 1'7.8Z9 dv. Kadın ,.e t"..l'kek 
olank m1llrtellf )'Jl1'fa olr8JllC8· 
lantan tetekkiif eden bu yeldin 
içb)de en tdyade dlkbte -:ıarpan 
kütiipbane müd&viıaleriDln 16000 1 
yani yüzde doksan ekseriyeti yir
mi J..llPl8 kıular geaçler olmaıN
dlr; buıalann ea ~un, yuai 
91 16 smm da roman ve tiyatro 
ciasbldea e89rier olaunauhr. Ba
na mukalJll IJll8alyatıa 650, mull
tellf fenlerin 2800, içtimai eeer

lerin 510, tarihla ..2000, felsefenin 
550 oku,.....,,, aMkadar Mtlll 
aaiafdıyor .,, 

Asa. U. 1JU mlltalea ile yazuıı.. 
m bitiriyor: 

'"lfeıihalde Tltrk gençHtfnln chL 
di ııaeerlerle laedltııl f.et'hiy«" ede
cek yerde 'ftlldtleltnl qk ve ma
cera :rnnwalan ve hlliyelert ••· 
de redrlr olduia lntJballlJ venın 
bu htafftııdk netltt!81 memleket, 
t-e annmd hayatın 7*a111 Mr fstl
kamette yol almış veya ba yanJıi 
lstlkamett.en ~vrllememlı. oldnfa 
zeha.bmı kavvet.lendlrir. Terbiye 
mUt.ela=z••larmılZlll bw Hkt9 he
l'lıHle elıemmlJetle ve .,...la du
t'al'&k yanlrı, -i8tllnunt"t1 ciddi he
deflere ~vlrmek için tehir alın, 
lllBflma yardım etmeleri lizmıda.,, 

Kasa soyan 
işçiler 

Zarada yakalanarak 
şehrimıze getırıtdı 

Bir müddet evvel, Galatada 
mühim bir kua hırsızlığı vuku 
bulm1.11, YUksekkaldırmıda 91 _ 
93 numaralı Civan Limited Şir. 
ketinin bir gece kasaları kırılarak 
içlerindeki 1100 lira ile 5 lira kıy 
metindeki senetler çalmmışt.I . 

Zaraya kaçtıkları anla.sılan hır 
8lzlar yakalanarak dUn adliyeye 
teslim edilmişlerdir. B~nlar, ~ir 
ket hizmetinde bulunan Mehmet 
ve Aziz adındaki i~ilerdir. Suç· 
!ular, Zaradaki sorguları esna -
smda euçlannı inkk etmişi.erse 
de, tevkif lunm~lardır. Yakın , 
da muhakemelerine başlanacak. 
tır. 

Benzin tahdidatı 
, ... ...,. 1 neide) 

•in nrümeAe •ı••nmııtır. lattyen 
taJııal aüipleri. ....,.,.:1 lkl gQnde 

bir, t.tı,.aler de ,..mtye 7 llrte uze-
rlDden aJalıUıeeeklenllr. • 

Şebı1m1Sdekl ~ seferlerini 
yeni ....- sör9 tamim etmek I~ dUn 
de belediyede bir toplatı yapdmlf • 
tır. DQn de ya9d11m'ız gibi vapur ve 
tren i§tlyen hatlara muvazi otobeıı 
seterMrlnia Jraldn'IDDUI bu taplaDtı. 
da yeniden menmıbeha edtlmif, Bire 
keci • Bakırköy hattındaki altı otobU. 
sün seferdıln men'lllA!I karar ?ertbn.iş
Ur. Bundan bqka Slrlreel. • R&ml ara. 
ımıda ifliyen 2, Kadıköy • t~ 
arasmda çall§an 3 otoblla hergün n.. 
gel' .İer yapacakta'. Tsk.aim • Yeei
malulne hattında ~ 18, Btrkect • 
Kocamuatafapaşa hattında çal~ 7, 
Kerellteailer • Z)'tlp llattmd& çalqıan 
23, Taksim • Yıldız hatt!nda. çalışan 
3, :Edirnekapı • Cibancir hattmda çam 
lJ§&D 6, Çarfamba.. KeclcHyeköyU bat 
tında çalışan 8 otobU8 de günde iki • 
ter _,_. yapacaktJr. '9 bale nasa • 
raıı Takııim Ue Yenimahalle arum • 
da ~ ôctip pime 18 defa oto -
bUs hareket ~decektir, 

Diğer taraftan belediye. devlet de. 
nlzyoll&n ile Haliç idaresine müra • 
caat ederek berg11n. aball, ötle ft ak
şam vakitlerlnde yeni vapur ıııeterleri 
ıbdaa edilmesini istemJffjr. 

B&JIZIN SAIUATAJıl Bla QA&AJ 
SAHiBi 1' AJlAl.ANDI 

Dön, Takeimde, (.lılrGm garaj) 
da bir beDZtıı cQnnUmeı!nıdu y..,.. • 
mqıtır. 

CUrmllmeıhw' jlÖyle y11pılmııtır: 

Dün. '° kadar fOför. Modern p .. 
raJ ll&biblne muracaa.: ederek bemllll 
ıatemıt. garaj alllbl de elirıdekl beıı
ztıı mlkt&rmnt nblplerl bultmdqunu 
ıılSylenil,ıtr. ~ıer. bu cnabl aldxk 
tan 80Dra garaj ahibm .,_,ka bir 
§Of6r yollıyarak beUtn l.atetm11ıentır. 
Madeni garaj ahlbl, bu pare 'beD.. 
zill verince lftler fOlörlff. ~ 
zabltaya ve petrol an. ihbar etmlf
Jerdlr, 

Bu tbb&r lılaeriDe garajda &l'8fbnDa 
yapılmıtı Te fliOO litre 1'ulııiD De IS'I 
teneke Yal tıuhann .. ıı, alllt tatuJ • 
muftUt'. t~ vUlyet Te fiyat murab. 
be bUJ'MU da TUl,.t ederek tabldka. 
t& bqlaımn§ln'. 

1:1111• 11119 riya8etl ufalta çevrilmelll 
dcılgJılDe &Çl1m.lf olaD Beyazıt.tan S1r 

kıacQR kadar olan caddeye kablo ftl 

bara fmJIJatmm •ürat1e yapdmam lçtn 
eleldrik, R ,.. telefon lda.relertne teb. 
J.illllt& bu.lwmı.,ıur. 

Polonya harbine 
12 

ait babralar .. 

.... bu ... caddelerlndeD seoen 
um_...,..., Jlatlarmm da detiftirllmıeııi 

~ da elde tar.ıa n.y bulmıma • ,..dm. tıugOn lçia tramvay rayla.. 
~ ~ lmkb sörWe. 
ı ._lftlr. Yalnm 8't b.blolardan de.. 
jlll:llllmM JA.amcelmWia tebdili ile 
Uıılllıla edtleoektir. Blltltn 'bu ifler blr 
dılllla utaltm eöktNm sshe 1ÜIAIJD bl • 
nılımayacak., esulı blr ~kilde yapıl. 

Y aHlllCll': Muhtelif subaylar 
Bölugttmle berabeı' trenin ya 7 

ııuıa',_Jtlqta ve cMı1ı namına blç 
bir oey göremedik . 

Valıfemi yapmıştmı. Artık düş 
man bu yoldan başka tren geÇ r~ 
mem:l. DönlOncU ve yedhld .bö -
lUklerde benim gtbl muvaffaldye t 
k&)'detmltler. ~ tetasyo -
muıa ilerlel1ken nbay Budıter -
kirchin başka bir trene muntfa • 
ldyetle hllcum ettitbıl ve ancak 
aıtmıııı düşman aekerinin hayatmı 
lnlrtal'abUdiklerlnl ötrendim. Bl.\ , 
Mliüm Krapceviç • LulroW; tJ(lee

üserlnde dÜ4JM,Dın 4*' atlı lıute ko 
lmm imha etu. 

XI SUB~\Y &alNICtDBBlN 
ANLA'l'TIKIABI 

Polekl -La.kinenln pıtı iılti -
lı:ametllıdeki taam.a dena • • 
~' Ta1*r ile &ıömde lele; Ut 

subay Blcbterıldrch dijşman taıı.k , 
lanndan mermi yiyerek dumanlar 
içinde kenam çüildi, A.Ç1k kule , 
den bakınca (bölUğUmGs kule ka -
paklarmı bütün Polonya harbi es -
naemda ancak bir kerre kapattı, o 
da aynı ildlliııde şlddet1i bir yaj -
mur YaPmell) otu kilometre 
süratle tiç yüz metre mesafeden 
yanlama ola1'ak yolu.uıUIUll üzeri
ne celm. Polonya taa:kJan a6ntüm. 
Manevralarda olduğu giiıl aoğı.ık 
kanhlJkla at.et emrini vel'dim. 

Gönderdiğim il:k mermi ka 
dt1tttl; tuat idDCi düpnea teüt 
dmdeD ~ .ütı ınenıll 
yemJIU. J:>ltıaıu tukı ....... 
~ illıbet aJmıca dmwnlar 
içiDde YW-ai• Mtladl. Tank bu -
na raimen ilerlemekte denm eıt-

tt \'e '* - yığnnnm önnte dar.
dl! .'l'lllllııa ' M I•. Bir 1ılılhet 

Türk-Alman 
ticaret 

üzakereierı 
Dla &Qarada 

b•'1••dı 

A~kara, 9 (A.A.) 
Türk ve Almar: heyeti 
murahhasları arasında 
bugün Hariciye Veka
letinde ticari müzake. 
relere başlanmı~tır. 

Başvekil 
Hava Kurumu merKez n de 

tetkıklerde bulundu 

Sıhhiye Müdürü 
tekaut edildi 

Yer.ne Ankara Sıhnat 
Müdürü tayın olundu 
On beş 5enedenberi vilayet 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet Mü_ 
dürlüğü yapan Dr. Ali Rıza, 47 
senelik hizmetten sonra 70 yaşı· 
nı doldurdttğu için tekaüt "edile -
rek y.ıırinc \nkara Sıhhat MUdü_ 
rü Şuayip tayin olunmuştur. 

Alı Rızayı şeven vilayet er • 
kiı.n ve arkadaştan, buı;tUn saat 
17 de Tak~ım Belediye Ga:t..ino , 
sunda ı::erefine bir veda c:;:ıyı ve
receklerdir. 

Yoksul ta e'.Jaif r 'Ç n 
adalarda b~lo 

C. H. P. ~drı.lar k:ızacı' idare 
heyeti t r m ·an mevsimin ton 
baloıııı alnı ak l 3 .!:l.941 cumartesi 
akşamı AMdolu klllbiinde bir ge• 
ce <'ğlentısi t eı tip e<lilmistir. 

Partil:h•rl" davetli ere mahsus 
olan bu n"~dh tor lrmt ı vesileııı'le 
Adalardaki yokşul tal beve var -
mmda bul\ll\ularaktır. 

A vd<'t İt;in vapur vardır. 

Aakara. 9 (A. A.> - Sayın 
başvekilimiz Dr. RefJk Saydam, 
Türk Hava Kurumu Genel merke. 
zlne gelerek bir bw_:uk saat kadar 
kunımun mesaisi hakkında tetkik
lerde bulun.mut ve ba!ıkan Erzu· 
rı.ım mebusu Şllkrü Koçaktan ize. Barbaros ih~ifalı 
hat alm1'la.rdır. 23 Eylfılde Barbaroeun Be!iik• 

Kurumun bugtinkU çalJ!llllalarm· taştaki meza.n bqmda Barbaros 
den ve mtıstaitbel mesaisi Uzerlıl• thtifali yapllacaıktrr. Barbaros tiir 
de alman tertip ve tedbirlerden besinin etrafmdaki istimlaklere 
memnuniyetlerini ifade eden baş. 1 hız vcrilın.lştir. Bu türbenin her 
vekilimiz mütealnben kunımım ütl tarafına, o zamana ait ild bU. 
ldlİlllerini de gÖlden geçirm.i.şler • yük fener dikilecekt~. 
dir. 

/nönü 
Kampında 
..... 111,111 

meral• yapılacak 
höatl. 9 CA.A.) - TUrit Hava 

.kurumun1111 tn6na Umıır )'arlD ya· 
pııa.cak olan törene hazırJumak -
tadır. Kam.pm çalışma meydanın
da planörler birtb!rini takiben ha, 
valanıyorlar. Paraşütçülerin beyaz 
~msiyeleıi silk mık göderi allJIOr. 

.Kıma.tlr geıw;llk heyecan Çilde 
yarmld bayrama haslrlanmaktadır. 
Tayyarecilerimizin bu töreninde 
hazır buluıw:ak olan Türle Bum 
menauplan da bu sabahtanberi 
burada bulunmaktadırlar. 

Güzel sanatler akademiai 
progranu 

Maarif V~ett, GUzel Sanat • 
lar akademisin.hı mtifreda t progra 
ouru te.bit eden yeni bir talimat• J 
name ha&ırlaml§tır. Bu talimat.na. 
meye göre aıkademi, resim şubesi ı 
ve yUıkaek tahsil ver'n devre o!. 
malt Uııere iri kl&lJ}.8 ayrılmak ta • 
dır, 

Belediyeye üç avukat 
almacak 

Belediye huıkuk işleri kadroeu. 
na yeniden 6ç avukat daha alın. 
muma karaT l'el'ilmiftlr. 

şöförün dizlerini pa.rça.lam..ştı. Bu
na rağmen yol kenarına inmiş, cı

gara )'&lmuıt fabt icemedea öl -
müştü, Diğerlerinm ne olduğunu 
bilmiyorum. ı 

Mlişahedelerim diğer mada§ -
larrm tarafından t88dlk edilmhJ • 
tir. 

XD SUBAY BUDOLftJN 
ANLAT'l'IKLARI 

Piyaıdeımiz dfişmanm kU'YVetli 
ateşi ~ tazyik e;tliyor. 86 -
ltlğtlm4lz piyadenin yınımma gi -
deeelk elkt bir taamJzla 190 ve 188 
ralamk tepeleri iılPl edecek, son 
ra ilk taarruz hedefi oWı 202 ra. 
QnlJ tepeye varacaktır. Düpıa -
rım .kuvvetli taırk dat1 toplan var 
mll· llı:i. da~abk talimat., Ta.ık 
bölüğil hasrr ol! .. 

Bölillt kumandanmdu bu taıi • 
matı al&r almaz tuklarmma d&ı
dük, Ağır taııklarm hepsl ha.va ta -
arrıısla.rme. lmrtl IDaMeı..mt, 1n 
..,. boyu otlar ......, ımt renk 
b tı>p namh18n dl\lmMı cJo1ra 
çentlmil. 

lltlrettabat, ~ tbdtormdıır 
içinde 9Gl1 hamrlıklan 1ılıtiitJu'. 
Mermil« lllri1Hl)w, .motor &Wen 
geçlıiliyor. Her tuWn .kendine 
'".._. bir mnı ft.r, Kari.al. cıv • 
'llı!lr·.. ı, ......... ,,...,,., - -

Bir buçuk aydanberi bir 
türlü keıilemiyen elektrik 

cereyanı! 

Quetemtzln ..... lrettlplerillld 
Tana Mlattl: 

.._ Dlsclari7ede .................. 

-· mhevde ~ 
IMH ~-~ 11lrlıit$ ~ 
bonealydbn. Bu evi 1 ~ .._ 
.. lttım. Dala& evveDd Dr1 •fi* ...., 
fiyat bedelini almak üzere memuru 
o gt1n celme81 lkondı. gelmedL ... 

wt ederek ~,..... ...... *' 
n lle•lrmn tunre .-ne .... lıU. 
dlrdlm, "Elektrlğl vıum keaer ve 
li7oe hesabi bOdlrlrl-ı. dediler. ()öd 

gDn evvel laayretle ctrAm kl ael'9ıl 
yan bAJA l[eAllmembtlr Ballıınkl bun ı 
dan enel tediye günOnO bir gtlD geı. 
clktlrmlştlm, b,lmeo kHtJmlttl. Ba. 
rtm tediye gününti 1ımmıa kAildm 
ııon mlUıletlnden bir bu~ ay geç • 
mittir? 

Dört rttn enrel mOra...at ederek 
vaziyeti anlattım: 'Raıınn olmaz, 
>~ keseriz,, cevabı verildi. Dtln 
akpm kontrol ettim 1ıAJA ketıltme. 
rm.tı ! Şlmıll sorarım: llAIA lçlncle 
bqkalarmuı buhuulı.p bu evla 
bir ~ aylık elektrik ııarflyatmı 
da bea mi Nemete meclıur tutula • 
cıatmıT. 

Biz elektrik idare8ial alacal'ma 
ııaJlln bilirdik ...... aklmız erme
di ve pttık. K~ elektrik lcla. 
retıl mlldtlrllltüntbı ıaaun dikkatine 
vazecllyonz. 

lan v.s. Düşmana korku ve ölüm 
&açan tankJar en iyi aıbdaşları • 
mız, .tstlrabat zamealarmda ise yu 
vamız. Bölllk kumaııdem daha ta
~rrus emri vermedi. JlerlEes yere 
uza.ndI ve uyuklamağa bafladı. Uy 
kuc1a vulfedtr. 'fwhaımrdll ve mu
harebe kadretfni anealt uyku ile 
elde edebiliriz. •'Blrtncı kıt'a, ya
rım daire' diye Gağırdm. Yerde 
ya ~lar hemen sıçradı, etrafımda 
yanm daire halinde toplaııdılar, 
Taarruz, arazi ve diipıanm va&i • 
yeti bakJnnda Jimn. sel• taöma -
tı veıdmı ve henee ta.nkmm başı
na döndü. Etrafı ziııc:.f.r ve motor 
sUrillıo.11 doldurdu. BU.tfln alay 
~ 6eçmek 1ben)'dl 

Tımklar yola çıktı. Bölllkler bir 
birini takiben Dedfyw. tlt öuce 
bir llöyden geçllecek. OııtlmJlzde 
.rrıuharel>e edildf,ilnl &6rQ.vonz. 
Yolun ld tan.fmda Bauıbl.tz ._tar 
yalan uıuberebe PihMma ateo e
dlYQr. Kumandan attt etmek Jçln 
Jıamr ....,,., dltetU. 

' TDkt&ıı .. -- l;eıtve p.. kldl Kapak ft m 1 311"er kip& • 
bJdı. Taüla.r kcımaDo J'ıwtlan Ue 
konuşmafa hun'. 

Köy geçlJdt. B6lak llOle; Jmnlc:b. 
bir deN qt.ı ft ırıutı-dııeye bet
-.-~ ~- noç. =· .... 

10 EY I.! Ü U 
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' 'ô mek ya 
b·r sevki ta 

·::: . ' lldı;; -.. t..oe • l'ukankf barihW bnnn yazdıran 
-:ıı .l'er ,_, ••••• vak t .15eniyl't filczofların lnançlarmda 

ı matbaası ld l .. _ o uğu kadar bizznt gdmlelik h:ı-
'"fL. yat Jıi.diselcrlndc de mtiııdcmlı,:Ur. 

~ Cepa... Hayatın tehlfkclf bir spor, knıtlı 
Altlı .....__ ueslnde bir rr.ttcadcle ile Mı:iildüğü 'c bir 
P\ _,_ ferdin höcre kul~ d ohırnk bir kıl 

an met ifade etmediği bir de\ ir<lc 

'11.,. • zayı·atı öliimün f hefi munnsı daha biiylil. 1\ tür. İçinde bulundu~'llmtız dhan 
11ıılyonu htu"binin lkf üç ay zarfıııda mil~on 

lam baliğ olan kütle ölümleri ya. 
O- mmla l'Vlnde hild bir hru.talığıu 

t:) eçtı• humması içinde lifi) eti iflfıs e· 
den hlr in!tanm ferdi ölUmiı bir 

Sa ~ kıymet ifade etmckt~ C'O~• uı.n.Jı. 
t~Cı ~ttJer . tn. llu ölünün tabutu önünde gii:r. 

ta)l'ar~~nt bir tipte yaşı tlöl•ebilccck insanların :ruzu, 
.....__ ı kuUanı}or binlerce'>1°btr nnda hoınba ;\Di,rnnı-

..,___ ru Yl'yn. tank silindiri nlhndıı can 
9 \'Cnnl'ktooir. Bu olüm llırfstl;)nn 

(~.4\., 
~ doıaYılliJ, - Sonbaharın ile Müslümnn hoennrıı tcrs:ılne gö 
hıt ~butfyet[Q ~!ar, k&r§I re mlil<İıfnt ma:IR"'llln setıadl.'t, Şll· 
ltt lı. lnel<!leı d kalacakları ire giirc ebedileşen knlıramaıılık. 
lıtt "-I buÇult erı. tr'kık etmek- siyn et adamına göre de bir hnrıı 

1 ıııuı.. r.ya n~ı; ıcle!llidir; 'e net l'kim her giin ha-
• oı~p ...:zıınıeı Sovyct ~tın .\lınaıııar 8l.~ttc harp et. 'n uçunımlarındıın ymnr:n.narı Jmlı 

'ılar11ır a •Dtıth~ zaytıı • rnm:ın ta~ ynrccilı•r ~·rr"r.;ı ~ğcr • 'lltJ l'tıı lıt~.... leri ayni ~,·ı. '<.' k\ eldti\llc ölü· 
ıııu ..... ;J ol(! k mı• 1rn~malttn, hiıl• ile ycl.c;ıuı edi. 

' · ~ Yona b;ı• u lnrı z.a.- len s .. lıirlcrin ölüm man7~'lrnlnrı ıı-

mcz Nıyılır. Bizim s:ihl bllyllk hay 
rnn ı:;e<-erelt'rinde de <•bedi luıynh 
idame c·ttiren temıslili hücrelerdir. 

Bu dinamik höcrclerln faaliyeti 
''C orta;nı döktükleri ziirrf~·ct to 
huml:ırı sayesinde ferd ol rnl• in-

J .........,_..,.-~ 

f Yazan: l 

iVı-'. Jt. Adasal 1 
ı__ .--i 
.-anlık nümuncleri olan in anlar 
fnmilyalar ,.e milletler h~ddlr f~ 
t (' bu fcl<;efi tcemmUlc istln~le~ 
iılümfın zaruri bir ycfirc \'c ılola
~-;.;iyle müsbet bir ~e,·W tabii ol • 
duj:,"tınu göriiyonız. 

Uir !:Ok yüksek '37jfelcr ıle ö
lfun tehlikesine rağmen atılganlık 
\'r, cesaret mcn~uttur, Iô'ilezof • •i. 
et ehe' nin "Zerclcst böyle söylü· 
rorcln,, kitabında bize hünnet1c 
naklettiği \e iptt'n yuvarlanarak 
ıınrnnı par-:a olnn cnnbazm ölümü 
hlr C'Ok mr.slcklcrde görlihncJrtc • 
dlr. l'inııind nsrtn hnynt çnrlu 
l Plılike \'e öliim ıınsurlariYle dön -
nırktcdir. Modern :.porcln °dnhl diis 
ı urumuz '•tchlikl' lçlndr ~·nşnmnk,, 
ılır. f><'mek k lçok clrfa l\iitlcnin, 
nc~liıı, ailenin yasaması i~ln ferd-

• r.,, 
lerin mmrsı mukadiler bir 7.ıırurl'l 
tir; ,.l" bu suretle artı!' ş<'.amctten 
\'e menfilikten kurtulan lnı ollim
ıle gaye' i bir fatalizm \'aNlır 'e 
içtimai sc,·kl talılill""le sııurln .. nn 
ınüsbet bir sc,·ı.ı tnbii hiilınıUnü 
ıılır. • 

J\Jcdrıılyct Ye ın-.anlık lınyrctc 

şn~·nn 'knhrnnmnhklar muluırt'bt" 
fe<lakürlıkları ,.e ncfi,.. femgatlcrl 
ile ölen hüyiik insnnlann eseridir. 
lnsnnk.t tarihi bu hamasi ~·hn
dl'tlerden b:ı~ka binle.r<·t' m~hul 
knlırmnıuıın hlı:bir ınndnl.rn ile 
taltif edilemlyen 5crefli ölilnıleri
lc de doludur. Bu surt•tll' hayntı. 
~at~mm billurdan bir fnnusa bir 
J.:c.mik bakiyesi halinde intil.al r· 
den mac1di iiliimü Uc, insani 'cya 
milli destanlar ,.e sar.kılarlıı ebedi 
ıcscıı ölüm knl>ili kıyas değlld'r. 
lınvat salınNılnde idea bir nınhsat 
ıı6'ınırıda ölen Ye be eri \-:t7Jfcsini 
ynpnn her in.,anm ölümü Jıayıı
t ı ~bi m\i het bir laymctclir \c bü 
) ı\k Türk ~:ılri Akifin lfı~ eıniıt 
mısrnlurı ona fazln.slylc Iİij lktir: 

•·s~na dar gelmiyccek makberi 
kimler knzsın ?. 

"GönlC'l m seni tarihe •• desem 
Sığnr"str. ' u halde >.ı aı; oınıası muh- r:ısınc!:ı hn ·at re nklrri ' c iılırnk· 

~·~ette haııa lXı.:ı.r. harp makı_ lt•ri fi<• rfornm rtmclıtedir. ll:ıJııti 
ıt.:.'tıa llıaruı >.ı ıa Uğramış dC'· ,.c içtimai ,{tfnnlnrın io;bn l eli i ;i 
~' !t "e tna•,:ı.ıuun malik 
~~. '4a ıcu:1uenıc ab iz. chcnımıyc- hu mü b('f 'e ~ni iili\ınü binlerce 

""il ı.. • gö yılılıın beri bü~ ilk ıliin~ a fllczofl:ı-
~ ~: _ııa\"a '·u ..... A tillıncmekte • •.:"'(.~ .,. ••.,t rı muhtelif ~cldldc ifade eıml .'ı•r. 
~,ı._ let oınu erı ekseriya ı.llr. Hinıllıı mıık:ıddc:. ırnınk! mıı· 
'·~ 1ıQ 1tr de~ :.ııyyareler kul dan bir:nin ı.ıyı nırl:ı. H ıı;r inf'lr 

l zmirin kurtuluşu 
l.,_"'."f Uelerı ruııann yeni 1 • 1 ~~· llcı"ketrı:ıo oldukları nğncı nlt~-:da miirUler ne nlıli:.1,ı n ük zah··-

dl felsefesini 'anz eden Euda'ımı tel 
ı. 'enı bir kinleri nıe .. ·nnında Xinıınn :rnni c 
"'~dırı. ~ a.vc· tav..'aresl "' ~ .,.ı._ u bedi h:ıliı-. rnrdı. Hnyattn ınnddi 

~ k._ ·• '"'Pt.rıcrc göre 't'~l'§tnı ıztirabı c<;ac; olarnlt ~bul eden bü 
l<o:Lıı1'ıı ~t t tıplndckl tay. yük filezof mnne\i ,.c mes'ut lmr 
ı.~ lıtt "aka te faiktir. tulu5u fliilıi feı.a~n karı~makttı 
~~ ı&pte vardır: Alın:ın. yani ölllmde buluyordu. 
~~be le Uınıdı:nek BUrcUlc Rus Atlmı. bcldr.sinin en kudret il mü 
~e llıaııı de bulundukları tefekklri Sokrat'da öliirlwn lın~'at 
~ııı llııo oıd::lnı Rus tnh~lda. t~ iıni5ccsinc iman ilr ı;iilil~ or \ '<l 

'~lııı.ı'3a ~lınaıcı~l'tı.<ian son hat hı.h•bc ine metanet ta\slye cıliyor 
1,~,::ııetdır. /\ "'- <:cnuptn ta- dıı, Gn.lik, Bcctho,·en. Danton J?,ihi 
~~'k ~ lrnaııınr hnllha • bütün bliyiil• adamlaı ııı illünıl~rln
' <1itı~r F' mır Yolunu teh • dı: şuur 'e miın<'\ i hu:mr ıncn cut 

~faıt ~lankat tu hattı kes- tur. , 
~ l.tııtııgralllarnı!ilardır. Al • l'Intery:ıli~t tcliil•kiye ~üre ö
lttı111 ı!l!lıeıc~datı cenuba. \'e l mm, höcrelcrimiıJn her birinde fıni 

01 
tap•.etnı. o.ar bUtUn cte. I olamk , <')'nhut teılriı;en \'akl o.. 

tı..~11ttı Cörtı:f•in!n lmkAn lan bir ) ılrıntıdır; ı•s:ı...,C"ll hiz doğ· 
,~ .,,._tı Çol( k•:ın ktedıı z.ıu • doğumuz nmlım itibaren hem yaşı. 
~-- 1-lı.ıııt h;v.ıNlldlr ve ara. 1 ~ or Ye hem de iiliiyonız. Uz' lyet 
~ ~ llne gelmekte • nncah büviili hastnlıl•lnrda bunun 

bı,r Sın01, fnrkmd:ıd·rr. Ölüm, 1 ter hn~·nti 
~ltla, battı b ll'l1' mıntukMında hiicrclcr a5ınm:ı..<;1, iı;;ter nnu damar 
\~''~eke• ttUhaz et _ l:ırııı sl•rtlt•ı;ınl'si \"e i"'U'r t"tlrid 
ltı o cı._ llıU!ı.ırn lınektCdlr. Fnknt bir kısmı ,·eya ihUyarlıl• şe l•linıle 
. ."tt ıı ııllalar Ol11. • bir §CY var~ te<"clli t>tsin n ilınyet tesri hl bi r tor 

'ttt ~lıb ın G.,trıclden gelen ınaiitcnin lfaıkshllr. En maruf ln
,11 %ı Sonu !St!rl ı;lekı sruıııyı :ınııı nırlığını d:ılıl ııihny('t hlrkıu: 
~ ıı~lltı ıı~reı:ı tehlikeli o. "'"rnmlıli h.ir kili h:ıldp•si olar.ı l• 
~}~t~r rı bareketını tcv romdan hır hn\:ınoza lntllml etti • 
\~ ~Clıriıı1zı • ren ölüm 7.!lhiri g(irlinü-:ii İh' men 
~en vıız aşa ı vndis'ndekl fi hir \'etiredlr H' 1e' li~ ~öre 11-

lleı, da >..;:: !.)ktur. Fakat tırnbcln olclu!,--u ~ibl in nlığııı gn. 
~~ llıldane lllı.rır. sarfctmış ~esi bunu iiıılcmekt ir. 'fnlıabct \ 'O 

'>. ellıı:tten gaYl'etıere rağ _ hıfzı sıhha ölümün tlü':'ın:ınlandır. 
'1ıt İt a~g. '.>h.l::.. nehrin sol X etckfm biitün haynt mlidclcthwe 

~-·. a ınu\>nftak ola. UZ\İ)etimi:ı ölmemcl• lı:i ıı de\amlı 
Ilı.~ " bir mücndele balinılc,Ur 'c in nn 

~1- 'ı!yl.'t r. • '· -..ıttır. F v lıııdar çeUn bunu ela mfılll• olılu!,ru huynh ' e 
" .... aknı R cinsi .;e,·kl tnbiilere nı"clsundur. 

"' """tt 01 uslar kı" '-.,ta.· ıı. acaa.ın ' w O halde öliiın bu uz' i,\'('t mlicadr.· 
~·, ·'111,,_:-ey ne 1ta" 1 tahmin et 
~~l\ıı""~~ltltı::ınr yağmur, lesinin mrı. ... ııulnn iban •ttlr. lfall 
'-'' llt ~ • .t . hasıtıeşurmck tek lıö<'r<'ll han nnlardn d(•\ nmh 

t. . <>.ırtıarııli \'e parc:alı illmh sayı-sinde (' h t•cll • 
... .,.~t·p,,_, ~- rın kış 1pev. 

~>..,:"'llı:ı~.~- .. lö d yet "'ardır, yani bıı h ıı:n anlar iil • 
itı..' ~ ~llll Old evam et • 
~ ~tltte lltunu tecrübe. 

lllUııun dlı ler. 
S ltu..ıa.ta Olan bir muvaf. 

Oltı:ıu llıadenıertnın ve 
' itin it.ur. Rusıar bu 
~ -~tı tı~lin~leperın ~-

r 
lrmir, 9 (A.A.) - Du:ıuz EylOI lz 

mir Kurtuluş Bayramı tı:ıglln S!lbahm 
ilk saatlerinde bnrılıyan ~Uyült tcza. 
hUrle kutlandı. ::>ah:ı. bil' gün evvc.ı. 
den şehir ve kaza!arıia'l 'kurtuluş bay· 
rnmında bulunmak Ov~· Izmlre nkm 
halinde halk kUtlelerı ~·lmc'kte idi. 
Şehir bu büytlk mesut E:~ :.tı teslt ic;ln 
silslcnlyordıı Bu sa~h saat seklw 
doğru halk yav~ yaV'l~ cı.ddclcre dö. 
külmcğc başladı. Bu s:ııı•ten itibaren 
C. H P. b!naSin::ln İzmir valisi Funt 
Kutsal , tzmirdc bulun~r• mebuslar, 
belediye reisi Behçet Uı., Pa:-ti men 
supl.:ırı, vilı\yet ve şeLlr meclisi Clza. 
ları toplanmışlar v0 c~omoblllerle 

Hnlkpmardakl şehltlll!'e gltmlşlerdlr. 

Merasime saat 9 da i aşlanmıştır. 
Askeri bando tarafıuriar çalımın ls. 
llklCı.l marııındnn sonrı lzrnlrln kur 
tuluşu yolunda şehit 1l15rıı lmhraman 
!arın Abldesl başında kız ıruallim ruek 
tebl ıııUdüril az!z·şt"hlllt"'C karşı hisse. 
clllen minnet ve fllkran duygularına 

lerctimnn olnn bir hltnbe>d<' bulunmuş. 
buna atlı müfreze kumıııı~unı Teğmen 
Şükrü Haşnrnn heyccımıı bir nutuklu 
mulmbde etmiştir. Nutııklıırdan son· 
rn Abidenin etrııfımln yer nlnn bir 
mangı. asker Uc; defa ate; ctrnı>k su. 
reUle §ehilleri se!Amla•ı.ıştır, 

Heyet buradan kışlaya gelmiştir. 

Snat 10.15 te Estcrp~u Tepesi ve 

1 

halkpınardıın olm:lk UT.eri' ~ehrln Uç 
kolundari ~ıırekct etlen y!tft askcrk· 
rimiz kışla önünde blrletoml3lcrdlr. Bu 
anda şııntı bayrağımız ,,uı müfreze 
kumandanı tıırafmda:ı evveli\ kışlaya 
ve S<'nra d:ı hilkQmet ciıılrcsinc çeki· 
/irken askeri bando tar.ı!ından istik. 
ııu marşı çalınmıştır. Tnm saet Hi te 

~~ lıııtar e ehı aklaierln!n 
'~~ 'lıl"a.lda~l'JLelttccıır. Bu 
~ lıııllı k ~layı merkez 

Yazan: Casu~ mektelbi profeci'-' rinden TsveGli A. Mr.:NGRAM 
117 C-ev"ren: H. D '· 'aa ~~"(.lleMırıımesl 

,\de devam Neticedeyse ne böyle bir gemi. 
nin iz buluno.bildi, ne de Dnnimnr 
kada Hollandalı dl'itnavt mühen • 
disini vahşicesinp öldüren mahir 
ve> miithiş casuslann kimler oldu. 
ğu nnlaşılabildi. 

Bu neticeye hiç hayret etıne. 
melidir. Zira hnkikatte böyle es. 
rorengiz bir denizaltı nvcı gemi -
sinin planı diye ortada hiçbir şey 
yoktu. Hadise, biçare Hollandalı 
dritnavt mühendisinin o feci sc> -
.faleti içinde ,yanından bir dakikn 
ayırmadığı çnntasındn bir servet 
olduğu vehmine dü.5en Mt serse • 
rilel' tarafından öldilrlilmüş olma.. 
smdan başka bir şey dı>ğildi. 

Zavallı Holandnlı mühendıs. bir 
iki Sl'rseri elinde>ld çanta ile ga • 
yet büyük s·nai müc>sseselere gl • 
rip çıknl'ken görmli§, onu takip et 
mi3ler ve elindeki çantada en kıy 
mctH elmnsla.r olduğuna hükmede· 

rek bedba.1ıt m endWn sığındığı 
enkaz halindeki evin taşlan aro -
ı>ında hayatına feci bir surett" 
kıynu~lardı. 

Dilnyayı yerinden oynatmıR o· 
lan o esrarengiz çanla, sadece sa
hibinin hnyatma mo.l olmuştu. Baş 
kaca hiç hir esrarı t.aşnnakt.n de
ğildi. 

Mühendis pek sefil düştUğü için 
hakikaten, alelade bir deniz motö· 
rU plfınmı tezgiihla.ra satınnk ilmi 
eliyle sürüklenip durmuştu. 

Bugünkü harbin ca.suslarda ne 
kadar garip bir ruh yanıtmı. oldu 
ğunu gösteren bu hadise, casus 
tarihi için lyj bir örnek teşkil e
decektir. 

Bugünün casııslan. bütün tek -
nik ve bilgi üstünlüğüne rağmen, 
her an, her dakika büyUk bir sUr
priz beklemekten ve bundan dola
yı ikide birde heyecan fırtmalnriy 

ut~ 
do kafile Knlcdcn ntıln:ı toplıı. bUlUn 

halk ve nakil vnsıtnları bır dakikalık 
ihtiram vaziyetinde ka!rıı:aJnrdır. 

Bayrak Ç{?kme ve ihtiram merası· 
nılnden sonra kI§lanm balj<onun& çı. 

kan Pnrtl idare heyetinden avukat 
Orhan, sık mk alkışlannn pek heye• 
canlı bir nutuk söyloml§Ur. Bunu kı· 
talanmızın çok muntazam bir yUrll. 
yU.-, ılc yaptıkları geçit resmi takip 
ctm!ştır. 

Saat ll,30 da İzmir vilayet ve 
kaza idare heyetlerinden \"C Kar
şıyaka halkevi mensuplarından 
müteşekkil bir heyet, Atatürkün 
annesinin r~ezarını ziyaret etmiş 
ter ve ihtiramla mütanddit çe. 
lerikler koymuşlardır. 
Oğleden sonraki merasime sa

n t 15,:m da başlanmıştır. Önde 
&skeri bando olduğu halde yürü. 
yüşe geçen alay Anaf artalar cad· 
desinı takiben Tilkilik. Arnsta. 
B:ışaturak. Kemeraltı, hükumet 
ve kışlaönü yolu ile Cumhuriyet 
meydnnma gelerek Atatürk anıtı 
önüı.de kendılerine gösterilen 
mevkii 1,ımı:;lardır. Anıt•n önün
de vali ,komutan, mebuslar, be. 
tediye, parti ve halkevi rcisleriy· 
le diğer erkan da yer almu;tır. 
Söylnen bir nutku müteakıp .fı. 
bideye yüzlerce çelenk konmuş
tur 

!J. eylül İzmir kurtulu!; havra. 
mı senlikleri başta Milli Şefimiz 
ve Reisicumhurumuz 1nönii ol· 
duğu halde cumhuriyet hükumc. 
tine ve partimize karsı ı:a.v~ı ve 
minnet duyguları altında halkın 
en üstün tezahiirlerivlc devnın 
etmektedir · 

1n dünyayı çalkalamaktan kendi -
lerlni alamıyorlar. 

Bununla berabor, ycnı hnrbln 
ensus alemi bu korku ve endişelC· 
rinde tamnmiyle haksız değiller -
dlr. Bilhnssn yeni hnrp s.lahiarı 
ve vasıtaları üzerindeki keşfiyntı 
ta.kip eden ca.suslnr için bugilnkiı 
iıarp son derece yorucu ve kiıbus
ludur. 

Zira hakikaten hemen her bil 
ytik memlekette üstün bir silah 
veya harp vnsıtnsı keşfC\debilmek 
!cin bu ha!Jl kndnr hummnh fnn.lL 
yetler geçirmiş hiçbir devir olmn
mL'ltır. 

En garip ve en acı olnn şudur 
iti çok defa harp sana)ii adamla • 
rrndnn olmadığı halde sırf harbi 
bir an evvel bitirmek veyn zengin 
olmak ~in yeni harp vası'alnrı keş 
fctmı>k merakına düşen bazı biç'.l
rc ve ma'sum insanlarm cruıuslar 
tarafından mUtJıiş ölümlt"l'le hayat 
lnrmı kaybetmeleridir. 

Filhakika bu hnrp esnasında en 
ufak kokuyu bütün dünya yüzün
de koklamak meeburlyetlnde olan 
azıh casuslar tesadüfen elde ettik 
leri izlerden yürUyerek kendileri· 
ni büyük keŞifler karşısında zan -

DAHlLl 
TURiZM 

lzmir fuarın:, a')ılclığı gün • 
d~nberi 489 bin küsr:r kişinin 
zıyaret ettiğini öğreniyoruz. 
Dahili turizme/en şüphesi 0 _ 

lanlaıa ithaf ecli:t?~ek bir ra. 
kam. 

SUYU ALINMIS 
LiMON 

Son Postada gördük. Oku. 
yuculanna "çok garip bir 
sahtekarlık iclclia5?,, serlev • • 
hasile suyu dınan limonla _ 
rın içine hususi ş.rıngalarla 
boyalı su sıkıldığın: bildiri • 
yor. Garip görüler. sahtekar. 
lığın garip olabilmesi, an • 
cak çimdiye .1:;,adC!T görülme. 
-ıir, r.fmasile iza,1 c>clilebilir. 
lsta"lbul, buna gerLn büyük 
harpte de şal:it dAuğuna gö • 
re garipliği. nerede kalır? 

SPiKER ve 
HAFIZA 

KUDRETi 

Dün, Ankara radyosuna a • 
lınacak spikerlerirı imtihanı 
yapılacaktı. Bunu bildiren 
haberin sonunda :;ôyle bir 
cümleye rastlanıJıordu: 

"Bir yenilik olmnk üzere, 
taliplerin kavra}ı': uc hc.fıza 
kudretleri tecrübelerle ölçü. 
lecektir,, 

Kavrayış ve ha.fr•u kudret 
lerinin ölçüleri7 hakikaten 
bir yenilik sayılabilir ve bu 
lazımdır. Hiç olrnc;;sa bu sa 
yec/e, mikrofon başına başı. 
na geçecek olanların, spiker 
olduklarını unutmnmaları te. 
min edilmi~ bulunur, bu da 
büyük bfr hazançtrr. 

R. 

T ecessüster: --Dr;m anın 

sanatlarından 

iNCi AVC/LIG 
lnci avcılığı denizle alı\knsı olan 

romantik fakat tehlikeli bir i§tir. 
Elmas yalnız süs içi.n değıl bazen 
de sınai mo.ksa Uar için kullanıldı
ğı h1ılde ınci sırf ziynet icin avla
nır. Orta çagl:ırda inci tanelerinin 
dökUlerck un lınliııe getirildiği ve 
l~ oln.rak yutulduğu Kleopatra • 
ıuıı da. bir fincan sirke içinde incı 
eriterek içtiği tarih kitaplnnndn 
yazılıdır. Renkleri siyahtan beya
za kadar deği~en foci piyasasında 
rcvncını kaybetıniycn bir şeydir. 
Çok eskiden ynlruz Şarklıların mUp 
telıl olduğu inci merakını Romalı
lar A vrupaya a..'iıln'.iı1ar. Romalılar 
clnsi adi bir nevi inciyi Br.ltnnya· 
dn elde C>tmi§lerdi. lnciler ynlmz 
midye-d(' değil baznn diğer kabuk 
lu diğer d<'niz hayvnnla.rında da 
bulunur. li'e.kat en kiymeUi inci 
•'inci mmtakası,. denilen saha da
hilinde biten .istiridyeler içerisin
de yetışir. İnci mmtakasr mzılde· 
niz, Basro körfezi, Seylan. Hin -
dlstaıı, Garbi ve şimnli Avustralya 
ile Büyük Okyanustaki Mercan n
dnlarını ihlivn eder. lnci istil'idye 
si yalnız ılık sularda yetişen na • 
zik bir mahlüktur. tnci istiridye • 
!erinin bulunduğu deniz altındaki 
"tarlnlnr., sahi.bi olan milletler tn 
rafından korunur ve ancak muny. 
, en mevsimlerde inci avına miisa· 
;de cd'lir. İncinin kıymeti, milyon 
ıarca istırldyeden anca.k birkaç 
tanesinin içinde bulunmasındadır. 
.Japonlar bu sebepten fenni bir su 
t-ettc inci yetiştirmeğe çalmWar _ 
sa dn muvaffak olamadılar. İnci is 
tlridycsi yenilen i~tiridyeden fnrk. 
lı \"e ondan kabadır. Bu ist.iridye
ni n kabuğundan da bi:r."m bildiği • 
mfz sedC'f elde edilir. 

Büyük Okyanusta bulunan incı 
bt.n<lyelcriııin kabukları bliyUk 
bir sahnn kadar olup bir kilo ağır 
lığında.drrlar. Kızıldeniz ve Basra 
lcörfezindckiler bu kadar bilyü';( 

netmiş ve nm'sum ndamlnrı hevC's 
ettikleri hillyalnrınm dıöinde en 
dehşetli ölümlerle imha etmişler • 
dlr. 

Fransa.da Lil seh?indc cercynn 
eden bir hfıdise, bugilnkü dünya 
r.ın harp ke§fiyattna ne kadar kor 
lrnnç .bir ehemmiyet atfettiğini fe. 
ci bir şekilde gösterir. 

Entelijens Servis namına çalı • 
nn ve A vrupanın korkunç tedhiş· 

ç!lerindcn bir! oln.n (Per Lepe _ 
Kılıç Baba) lakabıyle meşhur olan 
bır casus, Almanlarm Frnnsavı is
tilfısından sonra bir sanayi ~eh'ri 
olnn Lil şehrinde tarassut vn°'zifE'
sini tizeı ine nlmL5tı. 

Per Lepe, bir akşam, I..il fiehrl· 
nln bulvarlarında tahta oacakh 
bir a.damrn gazinoda otumınkta o
lan bir Fransız topçu subayına hır 
c:pyJer sorduğunu işitti. 

Per Lepe, bu muhavere~i pek 
garip bulduğu için hemen alakad:ı'r 
olmuı;tu. Yanındaki masada ne ko 
r.uşıılduğuna kulak verdi. 

Tahta bacaklı adam topçu suba
yına t.op mermilerinin balastik hn· 

reketıerinc dair sualler sormakta 
idi. 

değildir. lncl istirıdyelerinı taı la~ 
larmdnn toplamak için dalmak Ja. 
znndır. Bazı yerlerde dalgıç taknn 
lan da kullanılır. Dalgıçlar ı;u ı; _ 

kilde çnlı§ırlnr. Oç dalgxç d niz di 
')inde çarşırken üç arkadafıı da , u 
kardn kayığın güvertesındc h; 
met görürler. Ve nöb<'tleri '"' lö' 
ği znnuı.n deniz dı'bindekı ark~da ' 
lan yukan çıkarak dalmn sırasın 
bunlara bırakırlar. Bu nöbctleı1e 
çalışmadan maksat deniz dıbind 
çekilen korku vnz ~ Ltinden ıki ta 
rafm 'da haberdar olması ve daha 
muntazam ç.alışınahndır. 

Aşağıdaki dalgıçlar top.&dık 
lıı.rı: istiridyeleri SOpE'tlcr1 vuka 
nya gönderirler. Evvelce kararın 
tınlmış i~rctlerle bu ip çekı ,.C>k 
mernm nnlatılır. Bazı dalgrclnr o 
•1erece meleke peyda etmişlerdir 
ki bu ip f§aretleriyle inci avcılı • 
ğiyle alfiltado.r kumandanlar dc>ğil 
bazruı da ileri geri dedikodu bile 
ynptıklnn olur. Deniz altınd:ı çalı 
ma müddeti yirmi dakikadır H<'r 
dnlgıç bu yirmi dakika içinde; a.rkn 
d~ındnn çok üı görerek rekor lm 
mağa. çalı..ıo.ır. Toplanan istiridyele
ri yerli kadınlar bir Avrupalının 
gözü altında kcskın bir bıçak ile 
a.çarla'r, İnci istiridye etinin orta-
1;mda olduğu için bu et parmaklar 
ile slkı slkr yoklanır. Meleke sa -
bibi olan kadınlar parmaklarlyle 
f:\u et parçasının ortasında. inci bu
lunup bulunmadığım anlarlar. 

1stiridyelerın etleri iyice aran -
<liktan sonra denize atılır, kabuk
ları sedeflerlnden istifade edilmek 
üzere saklanır. KUre F..,.°'.tlinde mun 
tazam olan inciler çok para eder. 
Dünyanın en mfihlm incı paznn 

harpten cwel Paristi. Paristokl in 
ci tüccnrlan dUnyanm dört köşes 
ne seyalıat cdE'rck satın aldıktan 
incileri burnya getirirlerdi... Dal 
gıçla. inci avlamak taammüm et -

(TAUfen sayfa)'ı çel'iriniz> 

Fransız topçu subayı kcndısine 
bu sualleri soran tahta bacaklı a.. 
damın yüzüne bırdenbırc harikulfı 
de bir hayretle bakmıştı. 

Bu bakrı;ıln. subayın bu adamın 
suallerin(' son der<'cı> "3'.ltlğJ u i -
kirdı. 

Subay. cvvrlfı bozuldu. Bir ce 
mp veremedi. 

Sonra göz kapaklarını 1 ık•" 
aşkın açıp kapayarak tnhta ba • 

caklı adamın yüzline tuhaf tuhaf 
b3ktı: 

- Fnknt n?.ızım. dedı. bunfarı 
biz topçu mcktebindf" akam m JE 
iken okumu. tuk ! .. Şimdi tnbii ıı 
ı.utmuş bultınu,·oruz ! .. Fakat ız 
böyle bir z:unımda hüll'i toplu! 
meşgul gördüğum ı<,in çok ha~ ı·et 
ettim!.. Topçu pri mi idinız bı 
bedbaht harpte~ • 

Tahta bacaklı adam subavm ı 
duğu bu sual gülerek ı;u <'<'V bı 
vcroi: 

_ Hayır. muhtPrC'm suba ·ım' 
Ayağım sakat olduğu için ben bı 
harbin mes'uliyet ve muka:lderatı· 
ııa ıştirak etmC'dim! .. Faknt ba,., 
ğmıı yine harpt<' kaybettim .. G 
çen harpte! .. Bir obüs isabeti\ l 

(Dnuo r '"/ 
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DDnden BuaDne - - - --
Anndoİo ajansının Vf'rdlğl haber. 

ere ı:öre dllnya var.IV\'tlne ~ 

ovyetler 
O ~'asabayı 
geri al ılar 

s ciaiaası 

yarılamıyor 

atırılan Amerikan gemisi 
akkında Berlinde ne deni
or? - İran şartları kabul et-
i - Çindelti Japon kıtaları 
azı yerlerden çekHiyor 

Dün gece neşredilen Alman or
dusunun seri fırkalarile hava 
h'llVVetlerinc mensup savaş tay. 
yarelerinin işbirliği sayesinde 
Neva §Chrinin zaptedildiği bildi. 
rilnıektcdir. Bundan başka Şu
lesburg şehrinin e) zaptedildiği 
Leningradrn tam bir muhasara 
altına alındığım bildirmektedir. 

D. N. B. Ajansı Alman tebliği 
ımkkmda şu malumatı vermek -
t.cdir: 

Ladoga gl'i!Une sahil Şluesselburg'un 
htlcumJa zaptı Uzerine Pctresburg 
SovyeUer Birllğinfn geı'l ı.altın kısmı 

n 't::ltlln kara. yollan kapa~tır. 

Sluooselburg'un nlmm:ı.sı synı zaman. 
d:ı Lnd~ gölllno doğru Neva nehrJ 
Uzcrindckl scyrlsefaln ile Bcyazdenlz 
kn.Dalı üzerindeki nakllyc1.t değişmlı· 
tir. 

Pct.resburg Moskovndnn soıırn. de. 
mir ve diğer mil.den sanayii lle elektro 
teknik ve kimya sanayi! bakunmdan 
Sovyctler Bı.rllğinln .. n mfıhlm merke. 
zldir. Bundan başka bu ~f'hlrdcki tez· 
gl!.hJar Sovyctıcrln harp "e ticaret fl. 
lolan tonllAtolarmm yanElllI vermek· 
tcdir. 

Almanların "Valhavo" mınta. 
kasında ilerlemeleri ve Finlerin 
Svire rnıntakasında muvaff akı • 
) etleri Petreshurgun elektrik e
nerjisini büyük mikyasta azalt • 
mı.stır. Esasen §imdiden Alman 

mi5Se de çrplc.k dalma ile de in.. 
clnin avln.ndığt ülkeler vardır. Bu 
usulde dnlınak en ziyade (Polcnez 
ya) da ileri gitmiştir. Bu adamlar 
su altmda üç dakika. dumbllirler. 

Küçlik ynşlarmdan itıö:ı.ren su 
içinden ç1onayan Polenezya.lılnr 
ıı.ynl znnınnda. mızrakla su içinde 
ynnlnrınd:ın geçen bruıklnn da. av
larlar. Dört bir tnrıı.fı su ile çcv
rllmlş olan bil' memlekette böyle 
dalgıçlnrm, yüzgeçlerin bulunması 
pek de hayret edilecek bir şey 
değildir. Polenezynda halk sa.bit, 
bir işten z·ynde dnha ca.zip fakat 
ömrü kısa olıuı inci a.vctlrğma mey 
ya.ldirler. GUnün birinde bir inci 
ibnlup kazanacaklan servetin baya. 
liyle kendilerlni nvuttuklnrm.dan, 
başka i,Iere rağbet etmezler. Bu 
<iuklart incilerden kazand:klan pa 
rn.yı da sefahatle ve gayet çabtık 
tüketirler. 

Polenezyalı incl avcılan suya 
deldıkları zaman yanlarına bir de 
kmkin brçnk nlırlnr. Çünkil köpek 
bn.lıkl:ın bu ılık sulaını içinden clt 
f:ilt olmayan bir belfı.chl'. Köpek b:ı. 
lığından O:ıska ahtapotlar da. inci 
avctlar.na saldmrlar. Bu bıçak dn 
:Cxıa usturn kadar keskin tutulur. 

1nci istiridyesi kendini mUda.faa 
etieıtı.iyen :zavallı bir hnyvandrr. 
Dalgrçlarm in<'rken meydana gc -
tlrdikleri su ihtiznzlarmdan müte
essJr olarak kabuklarını knpatır • 
Jar. Deniz dibindeki sazlıklara ka.. 
I'J§an istiridyeleri görmek için çok 
usta olması Iaznndır. !nci. istirid
ye.sinin en bü)iik dü.ı;manı deniz 
yıldızı denilen h::ı.yvo.ndrr. 

lnclnin nasıl olup da bu istirid
yede h:ı.sıl olduğu Uı. eskilerden be 
ri halline merak edilen bir sırdır. 
A.<nrln.rcn evvel ya.şıyan milletler 
incinin istiridyelerin kamındrı. ni
san yağmurunun damlalanndan ve 
ı;imşok parıltılnrmdan olduğunu 
zannoderlerdi. Hakikatte Jnci isti
ridyenin karnmdnltl ecnebi bir 
madde;i ifrnzatiyle üretmesinden 
ba.'J]ta. bir şey değildir. Bu ecnebi 
madde baz.an b:r kum tanesi ba • 
zan da. bir deniz böceğidir. 

Menfaat PC§lndc koşan lıcr in
san g'bl inci avcılnn da hnyntıarı
m sırf para kaznnmnk lursiyle fe
cse.ri olarak ölen bir dalgrcm sır. 
da ederler. Derin sularda bir kaza 
tmdan çıkan clbisC's ni bl r dakika 
aUşünmeden diğer bir dalgıç giyer 
ve biraz evvel arkad~~mın can vı>r 
diği derinl'klerde kendifilni az b'r 
zamanda zengin edebilecek bu kU 1 
çücük ıeyi bubr.ak için köpek lxı· 
lıklariyle, a.htapotlal'la knrtılaş -
:naktan, bağuşmaktan c.ekinmC'z 

topçusunun ateşi altında bulu _ 
nan şehir ne elektrik cereyanı ne 
de iptidai madde alamıyacağrn _ 
dan bütün endüstri istihsali pek 
yakında durmak mecburiyetinde 
kalacaktır. Bu şehir endüstri jc:. 
tihsnlfı.trnın kaybı, Sovyetlerin 
elinde kalan diğer endüstri mm· 
takaln. .. ma herhangi nakil vesai. 
re ile takriben dahi karşılana _ 
mnz. 

Pctresburg müdafaa mıntaka
sının daralması Sovyetlerin bu 
mmtakadaki deniz ve ha.va üsle
rini de tohlikeye koymaktadır. 
Bu aynı zamanda Sovyetlerin 
Fin sahilinde Hangeo yarımada. 
smda ve Baltık denizinde Dagol 
ve Ozcl adalarında ileri istinad 
noktalarındaki iaşe imkanlarını 
da az:ıltmaktadır. 
Sovyetler 50 kasabayı geri 
Aldılar 

Röyter ajansının Moskova mu 
habirinin bildirdii:'inc göre, 
Almanlar merkez cephesinde 
Y elmırde uğradıkları boz~unu 
müteakıp ric'at etmekte devam 
ediyorlar. Alm:ınlnrı durmaksı
zın takip eden Rus kuvvetleri bu 
mmtakada elliden fazla ksabayı 
istirdat etmişlerdir. 
Şimdi Yelmirin garbmda yirmi 

kilometreden topçu ateşini duy
mak mUmkündür. Bu da Sovyet 
kuvvetlerinin buraya kadar olan 
ileri hareketlerini göstermekte_ 
dir. Muharebe meydanı def nedil
memiş on binlerce Alman asker
lerinin cesetleriyle doludur. 

Sovyet krtaları harekatının bu 
mmtakada inkişaf edememesi i. 
çin günlerdenberi Almanlar tara
fından tatbik edilen planları bo
şa çıkaran Sovyet kumanda he_ 
yetinin muvaffakıyetleri gayri 
kabili inkardır. Almanlar, bu 
mıntakada tutunabilmek için bi
ribirini takiben bütün tümenleri 
muharebeye sevketmi§lerdir. 

Muharebe meydanında sayı
sız silfilı ve harp malwmesi iğti_ 
nam ve Alman kıtalan tardedil. 
miştir. 
Ode.a müdalaan 
Yanlamıyor 

Diğer taraftan Moskova ra~ 
yosu ile neşredilen resmi Sovyet 
ajansmm gönderdiği lbir telgrafa 
göre, Almanların Odesa müdafa
asını yarmak için yaptığı ıblitün 
teşebbüsler akim kalmıştır. 

29 günden'beri Alman ve Ru
men krtalannın Odcsaya karşı 
yaptıkları taarruzlann hepsi Sov 
yet ordu, donanma ve gönüllüle. 
rinin sarsılmaz müdafaaları ö _ 
nilnde parçalanmaktadır. Dlişma 
mn güzide fırkalan imha edilmiş 
tir Muhasara altında bulunan 
şehir zaptı gayri kabil bir kale 
haline gelmektedir. 
Rus taarruzlan püskürtüldü 

D. N. B. Ajansının bildirdiği
ne göre, Rus cephesinin muhtelif 
noktalarında boL5(!viklerin mü • 
hiın kuvvetlerle yapmış oldukla. 
rı mukabil taarruzlar Sovyetlerc 
ağır zayiat verdir ilerek püskür -
tillmüştlir. 

Gornel mıntakasında da bolşe. 
viklcr Alman terakkisine ellerin_ 
deki bütün vasıtalarla mani ol. 
r.:ıak istemişlerse de muvaffak 
olanıaınışlardır. 

Çoktn.nberi Alman cephesinin 
arkasında bulunan ve zaptından 
sonra bir gün ibile muharebe mm 
takasına girmmeiş olan Gomel 
Londranın yapmakta olduğu id. 
dialann aksine olarak Alman 
kuvvetleri tarafından sımsıkı tu. 
tutmaktadır. 
Bahrılan A merik.2:? gemiıi 
Meselesi 

Amerika hariciye nezareti Kı
zıldenizde bir tayyare bom'brurile 
bata.n Steel Scaf arer şilebinin 
mürettebatının takriben 20 ki. 
şiden ibaret olduğunu bildirmek. 
tedir. Geminin hamulesine veya 
nereye gitmekte olduğuna dair 
ma10mat yoktur. 

Berlinde yarı resmi bir kay -
naktan bildiriliyor: 

Her halde İngiltere lıesabımı 
seyrilscfer eden bir merikan 
vapurunun Şap denizinde Alman 
hava kuvvetleri tarafından ba. 
tırıldığı söylenmektodir. 

Berlin siyasi mahfilleri. eğer 
tahakkuk ederse bu hidiseyi Şap 
denizinin birçok znman evvel 1-
talyanlar tarafından hnrp sahası 
ilan edilmiş ve bu haysiyetle sa
rih surette hudutları bildirilmiı; 
olması keyfiyetinin pek tabii bir 
neticesi telfikki edeceklerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri 
Reisi. t ngilizlrin Ha.besistanda 
vaptıklnrı .harekatı müteakrp 
S:ıo denizinin harp mmtaknsı 
tC'lıikkı ohınnm·\'aca~nm il!lnını 
kendi vazifesi telakki etmekle. 
B0 rlin siv:rni mahfl'lcrinin fik 

Bolivya 
A r jantine 8000 tor. buğday, 

5000 ton şeker verecek 

nucnos - Ayres, 10 (A .A.) -
Bolivya ve Arjantin ziraat nazır. 
ları arasında yapılan müzakere • 
lcr neticesinde Bolivya hUknmeti 
eeklz b!n ton buğda.y, beş bin ton 
(}eker ve beş bin ton pirinç alma• 
ğt kabul etmiş olduğundan iyi mn 
ınmat altın mahıüılde beyan edil
mektedir. 

Müzakerotm iyl mecra ta.kip 
ettiği, fakat ihracata ait nakliyat 
Ucretleri bahsinde rnfüiklil3.tla kar 
§ılaşıldığı söylenmektedir. Ma.ama 
fih bfı mlişküllerin ergeç hnlledi • 
leceği ve nakllyat.-n halihazırda 

limanlarda bulunan ecnebi gemi • 
lerinden istifade edilmek sureUle 
satılan malların garp sa.bilinde 
Antafagosta Arica veyahut Mol -
lendo I'manlarma sevkedilebllece. 
gi bildirilmektedir. 

Temizlik yüzünden 
yaralama 

(Baş tarafı ı ncide) 

re basıp geçmiştir. Bunun ü?.eri
ne Şefika ile Muzaffer arasında 
ağız kavgası başlamış,. buna Şe_ 
fikanm oğlu Fevzi de iı,tirak e. 
dince iş büyümli.5tür. 

Muzaffer bir aralık bıçağını 
çekerek Şefika ve oğlu Fevziye 
saldırmış, her Udsini de yarala -
mışhr. 

Zabıta tahkikata ba.5lamıştır. 

rine göre az çok zamansız olarak 
"al1i.rm nihayete erdi" işaretini 
vermiştir. 
Şap denizi ve bilhassa Süveyş 

kanalı mıntakası bittabi bütün 
riskleriyle harp rnmtakası ola
rak kalacaktır. 
lıgal edilen ada lıc:kkında 
B erlinde ne deni'1'r;r? 

Diğer ta.raf tan Berlinden yine 
yarı resmi bir kaynaktan bildi • 
riliyor: 

Spiçbergin İngiliz ve Kanada 
kıtaları ta.raf mdan iııgali hak.. 
kında İngiliz istihbarat servisi
nin radyolarda verdiği haberle 
alakadar olarak salahiyettar Al
man kaynakları, bu işgalin her 
halde İngilizlerin kendi prestii 
terini yükseltmek bahsinde git
tik<:e daha fazla bir ihtiyaç his
settiklerinin yeni bir bürhanı 
teşkil edeceğini bildirmektedir. 

Spi~berg'in kı§ın sddeti naza.. 
rı dikkate alınırsa bu yeni ''ba
şarı'' larda.n dolayı Ingilizler an
cak tebrike şayandırlar. 

Alman makamları, eğer bu 
noktaya mühim bir askeri epem. 
miyet atfedilmiş olsaydı her hal
de İngilizlerin oraya ilk olarak 
çıkmalarına mUsaadc edilmezdi, 
demektedir. 

!ngiliz amiralhk dairesinin teb. 
liğine göre, evvelki gece Manş 
denizinde düşmanın birçok harp 
gemileri tarafından ref~kat edil 
mekte olan bir kafi:esine karşı 
yapılan bir hücum esnasında. düş 
mamn 4009 ton hacmindeki lbir 
i:ı~ gemisi batırılmıştır. Düşma 
mn diğer bir iaşe ,gemi.si ile bir 
hücumbotunun da batmUJ olma· 
sı muhtemeldir. 
lran şartları kabui ediyor 

Röyter ajansı bildiriyor: 
Iran başvekili, Alman ve 1tal. 

yan elçiliklcrile, mihvere müte -
mayii memleketler elçiliklerinin 
kapatılacağını ve İran hükume • 
tinin kabul ettiği İngiliz • Sovyet 
tal:?pleri mucibince, bütfin Al -
man tebaasının teslim edileceği. 
ni bildirmi§tir. 
Bir Alman muhrif.i batırıldı 

İngiliz deniz kuvvetleri Mun. 
marsk açıklarında bir muhriple 
bir balıkçı gemisini batırmışlar
d!r Alman hafif kruvazörü 
Brcmse hasara uğra.tıhnış ve pek 
muhtemel olarak batınlmıştır. 
İngiliz kuvvc!lerinin hiçbir zayi
atı yoktur. 
Çindehi Japon kztcıları 
8Cl%ı yerlerden ,ei:iliyor 

Çin matbuatının verdiği ha • 
bcrlere göre, Çin makamları Ja. 
pon kıtalannın yeniden birk~ 
Çin limanından ve şehrinden <;e
kileceklerini ümit etmektedirler. 

Za.nnedildiğine göre, yakında 
\'apılacak Çin mukabil taanuz -
t. r na kar1111 koyabilmek için Ja_ 
ponlar Cindeki müdafaa hatlan. 
n· kısaltmak isteyeceklerdir. 

Sovyet 
tebliği 

Moskova, 10 (Radyo 1,45) 
Sovyet istihbarat bürosu tarafın 
dan bu sahalı neşredilen harp 
tebliği: 

9 eylill günü ordularımız bütiln 
cephelerde düşmana karşı şid -
detli muharebeler vermekte de_ 
vam etmişlerdir. • 

Hava kuvvetlerimiz, harp mey 
danlarmdaki düşman kuvvetleri. 
ne ağır darbeler indirmiş. hava 
mcydanlarmdaki düşman tarya
reler ini tahrip etmekte devam 
etmiştir. 

1 Eylülde tayyare dafi topla • 
rile ve düşman hava meydanla . 
rında 71 Alman tayyaresi düşü. 
rillmüş ve tahrip olunmuştur. 
Bizim kayrbımız 24 tayyaredir. 1 

9 Eylül günü Mosko\'a civa· 
rında 2 düşman keşif tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Cephenin garp kısmında albay 
Çujofun kumandasmd::ıki .J\uv · 
vctlcr imiz dü5manı garoe doğru 
atın~ ve 3 gUn içinde düşmana 
2500 ölü zayiat verdirerek ~n2 
esir almış, 11 top, 17 tank dafi 
topu, 41 makinelitüf ek, 19 otoma 
tile silih, 96 kamyon, 16 moto _ 
siklet ve birçok harp levazımı iğ 
tinam etmiştir. 

Cephenin şimal kısmında, Pi. 
nosalmide düşmanı takip eden 
kuvvetlerimiz düşmandan 2 tank 
6 top, 6 tank daf i tQpu iğtinam 
etmiştir. 

Kiyef civarında tayyarelerimi- ' 
zin, topçularımızın ve piyadcle -
rimizin müşterek hare~etlerile 
100 terce Alman tankı tahrip o_ 
lunmuştur. 
Almanların işgal ettikleri mın 

takalarda şiddetli bir çete faali. 
yeti hüküm sürmektedir. Brano
viçte, eylülün ilk günlerinde, ~e -
teciler tarafından 37 Alman su_ 
bayı, 12 Alman memuru, 200 den 
fazla Alman askeri ödilrülrnü.'}tür. 
Veliko §e}ırinde gene ceteciler ta 
raf mdan 70 subay ve asker öl -
dürülmüştür. Buna benzer ha -
berler, Vitebskten, Brestten ve 
diğer şehirlerden de gelmekte • 
dir. 

Sovyet sözcüsü 
diyor ki: 

(Ba, tarafı 1 ncide) 
lann kaza.nnuş oldukları muvaffo. 
kryet mahalli olmaktan ziyade ge. 
niş mahiyette bir hnrclı:ettir. 

Cenup cephesinde: Odesa mU • 
dafaa.yıı. ş!ddctle devam etmekte -
dir. Burada harbcdım Rumen kı
ta.lan şimdiye kadar bir şey yo. 
pamadrlıır. 

iran kıtaları hangi 
hatta çekilecek 

(Ilq tarafı l ndılc> 
kadar gerl c;:ckilmcleri lta7ım gelmek
tc<llr. 

İngiliz .. Sovyct tekfü:lerlnln kabul 
edildiğine dnlr oınn traı~ r.otası pa • 
znrtcsl ak~amı tevdi e:l\;ınl§SC de lran 
latalnrınnı çekllmelerl lbzınıgelcn bu 
iki hat hakkında noUıdP. bazı lhtırazi 
kayıUar ııcrdedllmcklt'dir Bu hususta 
halen mUza!tcrclcr cerc}-ar etmekte • 
dir. 

------<>---
Batırılan ltalyan yelkenlisi 

J.ondra, 10 (A. A.) - Amirn'. 

lik makamının tebliği: 
Orta Akdenizde Bingazi limanı 

açrğında motörlü büyük bir !ta:· 
yan yelkenlisi denizallılarunız tr
rafındnn torpillenerek bat:rrlmış • 
tır. 

Başka bir denlzaltnnızda mo • 
törlü iıld iaşe rnavnasma. top at.etıi 

ie taamız ctmiştlr.Mavnalann her 
ikisi de hasal'a uğramıştır. Bun. 
lnrdan bir tanesinin batmış oldu. 
ğu muhtemeldir. 

Kızılydenizde l:.ntırılan 
Amerikan ıi l ehi 

Kalüre, 10 (A.A.) - "Steel Sea.. 
farer,, lıımlndekl Amerl1'an oilebl. 
zanncdildiğine göre meht.'lplı bir gt?cc. 
de SUveYI kanalına talrrlbetı bir ın11 

mesafede batınlmıştır. Onlkl adalar
dan hareket ettikleri t.nl>mln edilen, 
hareket eahaıan bOyUk bazı Alman 
tayyıırelerlııln son gl!nlerôe snve)'fiıı 
cenub istlknmeUnde, azak meııa!e1e1' 

d:ıhlhndc, gece faallvetı~rlndc bulun. 
dukları maHlmd:ı. 

"Stceı Seafarer,. ortaljark orduları 
için harp matumesı naklrtmektcydl. 

Çörçilin nutku 
(Baş tarafı 1 nclde) 

meriku. yardımı ihtiyacı acildir. 
Büvük miktan:la malzeme Rus
yaya gitmek ü?.ere yolda.dır. Rus 
yanın iyiliği için levaznn bakı
mından • çok arzu edilir • büyük 
İngiliz fedakarlıkları yapılmalı • 
dır .. 

. ATLANTIK HARBi 
Müla.katımızdanberi Atlantik. 

te muharebe fasılasız devam e~ 
ti Düşman bu adayı denizaltıla· 
rın ve tayyarelerin hücumlariyl~ 
ve bu iki sillhm kuvvetli konbı. 
newnlariyle ablokaya almak ve 
aç bırakmak teşebbüsünde müte. 
madiyen tabya değiştirmektedir. 
Bir taraftan tardedilince diğer 
bir tarafa gidiyor. Anavatan su. 
larından tardedilince. bu adanın 
kapılarından uzaklaştırılınca ~i~ş 
man Atlantiğin öte tarafma gıdı
yor Birleşik Amerikanın Atlan. 
tik fiimalinde yapttğı karakol va. 
zifesi ile gitgide daha fazla sıkı
~an düşman bütün • hilesine 
başvurmaktadır. Bu klJ:bil ol.du
ğu kadar yakından takıp edıyo. 
ruz. Ve hazan tabyalarını önlü. 
yoruz. Fa.kat düşman bu m~t~ 
lif manevralardan her blrının 
muvaffakıyeti veya akameti hak 
kında fazla sarih veya fazla actıl 
emareler göstermek şayanı arzu 
değildir. Binaenaleyh temm.uz 
ve ağustos aylarına ait za)'.ıat 
hakkında bir bevanat neşredıl 
miştir. Hakikt riıkamlarm ~-e~l. 
mesi zamanı henüz ı:?:elmemıştır. 
Bununla beraber halk bu iki ay 
zarfında işlerin çok daha hi git. 
tiği intibamı edinmi~tir. Bun~n 
böyle olduğunu lekzıp etmek ıs-
tcmem. . .... 

Deniz harbınde salah ıkı ısti· 
kamette kendini ~östermektcdir. 
Evvela İngiltere ve müttefik g~· 
milrinin batma vakalarında biı. 
vük bir azalış vardır. Aynı za
manda sahillerimize emniyetle 
ihraç edilen lômetli emtea tonajı 
artmıştır. Sene başında 1941 
senesi ithalatımızın yekônu hak
kında yaptığını tahmin her ay 
tahakkuk etmekle kalmayıp art. 
maktadır 

Çörçil lranda yapılnn n~üz:-..ke
ıc-den de bahsetmiş ve !randa bu 
lunan bütün Alman ve ltalyan • 
lann teslim edilecc~ni söylemiş. 
tir. 

Çörçil, şöyıe devam et~işt~r:. 
"B:r sen~ evvel vazıyetımıı. 

nevmidane ve bizden başka bü
tün di<Terleri için karanlık gözü· 
küyordu. Bugün daima diye"?ili: 
riz ki mukadderatımızın bakımı . " ve ruhlarımızın kaptnnıyız. 

Başvekil Çörçil ortaşarktaki 
:ı.c:ked vaziyetten bahsederken 
demiştir ki: 

" - Bundan bir Sh1ı:! evvel, Or. 
taşark ordumuz yüz bini bile buı
muvordu. Techizatı 11oksandı. 
Bugün Orlaşarktaki ordumuzun 
kuvveti \'edi yüz e!li bine va~ -
mışt r. Techizatı mükemm.:ldır. 
Ort~nrk ordu 1;1nun tavyar~ k.t~':' 
wti, lngilteranın harbe. gırdıı.:ı 
:l'amandnnki hava kuvvetınc mua 
dildir." 

Çörçil, müteakiben Suriyeden 
bahsederek demiştir ki: 

"- tngilterenin Suriye üzerin 
de hiç bir emel ve niyeti yoktur. 
Suriyenin Suriyelilere ait olmac:1 
nı istiyoruz. Hür Fransızların 
da karan bu merkezdooir. 

Suriye ilk fırsatta müstakil 
bir milletin haiz olduğu haklara 
nail olacaktır. Fakat şimdilik 
mü takil bir hiikfımeti veya hü· 
kfımetleri yaratmak niyetinde de 
ğiliz. Bu, harbin bitmesilc kabil 
olaraktır. Suriyelilere bizimle 
teşrlkıınes.1i etmelerini ~cldif e
diyoruz. Fransanm Suriyedc 
harpten evvelki faa1iyetina de _ 
vam etmesi doğnını deği~dir. Fa 
kat !]ayet bu mmtakada icrayı 
tesir ve nüfuz edecek .:.ir mcmle. 
ket bt\lunacaksa. bu Frnnsa ola
caktır.'' 

Çörçil, ''Neden, ni~n?" diye 
vükselen uallere cevaben dedi 
ki: 
"- Çünkü •bu, İngiliz siyaseti

nin esa ıdır. Biz Fransayı Suri _ 
yedeki menfatlerinden mahrum 
etmek istemiyoru:t. Yalnız Suri. 
ye halkı, haklarına kavuşnalıdır. 

~uriyenln iMtali. Kıbnsı emni
yet altına almış, TUrk dostları -
mızla daha srkı bir temas tesis 
etmemizi ve petrôl mıntakalanm 
emnh•ct altına almamızı temin 
etmiştir. Irak meselesi de tasfiye 
cdilmi1'tir. Raşit Ali Almanlar • 
dan vaıdlerini yerine getirmele • 
rirri istemişse de kendisine an -
r.ak 30 - 40 tayyare gönderilebil. 
miştir. Almanlann Iraka para • 
~ütçü göndermemeleri Girid se
f erindc u/n'adıkJan fec1 ?.ıt}1at_ 
tan ileri ı?elmi~r '' 

Amerikan g 
mihver ge':cea 

ate!..e~~~ 
&ATIRILAN AMER~~ ;_ 

Londra · ıo (A.A.) - 1~ 
Krzıldenlzdo nıcçhQl ;:_, '11' 
fmdan bomba Ue ba U. ııı"'_, 
rikan ticaret gcmıstnd c# 
nama bayrağını ta11fal1"-r,J 
merikan Uca.ret geaııs! ~ 
zinde bir tahtelbahir 

tırılmıı~~ 

M ihver gemilerı t>-~ ~ 
V&§ID&ton 10 (~·)ti t•ll"". 

mcrlka bahriye ne~ı;aııttf 
cUmenl tnrafındaJt ın ,,ıııll 
ve Panama bayratııu 
minin İzlandanın be:I ~ot~ 
cenubu ge.rbı.stnde 17 ;~ 
plllcnerek bııtırılılllıi ~ 

mektcdlr. t<•rı tt 
İçlerinde olr J\.nıe~.ıc tP '"..ı# 

ıunan 24 kişiden nıU ~:cı ıı:;•Wfi"' 
kaybolm~, 

Alman tebl 
SüveYi6 

hücut11. 
muvaffs~" 
yetli ~!.~ 
Bremeı gelll'~i' 

Berllo, 9 (A.A.) -te.,,ıtf: -
ba§kumandanlığtntn y/JPdfl 

sa va., tayyareıerl. .,. "" 
Lenlngı-addakl esllba e!Jtlışdt· 
lnnnı t>Ombfı.rdıır.an rt. 

vvetl" Alman hıı.\l'a ku r 
b!r gece akını yapını::; 
AUantığln ıtınal ıoo!lıt',1 

mız ccman 21.600 ~ ....t' 
d6rt ticaret. genıl.li 1:•• 

8/9 EyIQI geceal ıc ıc 
mlz, lnglıterede "{ot t 1 
nakerf teııl8at1 ve ore.ı .,c-· 
nr telisatını botnba::\fttf 

7 /8 Eyi Ol gecesi 
ve limanındaki dl1tı:n-:' ~ 
man aavaı tayYSre!er~~ 
pılan hUcum c;ol< :o•'' ~ 
mllflur. Yedi btn t dtll ,..... 
bir sarnıç gemi-' el ~ 
tılmıştır. ~~.JJ 

Dtln gece dllpnan c.~ 1 
ve cenubu garbi JS)S1I 1" 
de uçmuıtur. Bllb .... ·~ 
metglh mahatletert.oe ıı 11 iJ, 
lar sivil h"lk arasın~~ 
ıar1 mucip c;ımu,tur. tJ 
taryalan, moıec•.ıs 
birini dOetJnnOştUr. art'~ (il 

Uzak ~lmnlde t J&Ot' 
ia~e ııcrvıetnl blfll~.J 
1400 tonilll.toluk ttS ,;&" .ııı 
misi, fena t,av• ,. ~3 t!Jl 
uerkcn bir kruv~:,O·ı 
den mUreltkep bir 1"'"' ... tfll' 
linin baskınına 11~-
flleslnln binıRycsltll~ 
mes, düşman kU~~ ~·:i 
tutuımuı, ve k- ,.,..-
teaklp bir çok torP'1 I', 
tu. J>ŞtJIO'I 

Brcmcs mUrettc -pll'ıf' ~ 
hareketi saye.tinde ~ 
bUtUn vapurıar gide ,, 
olmu~tur. srenı~. 
b!r k;anıı kurtarıl 



.!Hı 

man Rüstem sabırsızlıkla 
karısından haber bekliyor -
du. 

Cafer, kapının arasından 
Rüa'~eme. Gülbeya~: gördü -
ğünü ve kendısini ölünceye 
kadar beklediğini öyledi. 

- Cok sadık bir karm var, 
dedi, ~nunla iftih~r edebi -
lirsin! 

Rüstem bunu dı..vunca se
vinmişti. 

Haremağası bundan sonra 
Gülbeyazın rüyasını da an -
lattı: 

- Karın bugün yarın seni 
bekliyor. Rüya dl\ görmüş. 
"Kocama müjdele'·• diye ba. 
na sıkı sıkı tenbib dti. 

Rüstem ıevinç ıçinde ne 
yapacağını bilmiyordu. 

Zavallı delikanlının Hali
lin sözlerinden hela haberi 
Yoktu. Günlt:r geç~ikçe f ela
ket dakikalan yakhı~ıyor de. 

H A B E R - Akşam postam 

PERDE) t AÇIYORl :\1.. 

-ss-

o~u <1U>( Rrtıt:GL K \HAH 
YJ,RMiŞTl'\1 

Kuni? 
Mc>dıhnyı mı?. 

l{adma d kaldırmak cC'nat mı
dır :ır.ltl ": 

Ov1P is{' klmı?. 
l'\'V il: (İ. H.) Be) 1; ~ıı )'l'n : 

M ' !ı I\üzıını ? • 

N ıl? B:çakla mı, tabanca ile, 
mi". 

Hayır:, Ren ömrümde çckı bile 
ta ımıı;; adam d<' "ılim Onları bir 
tılki 01un1yle yf're se~nek J:lzını
Jı' . 

HPm, (İ. H.) )a bu galcbcm, 
M<'d ha )tımnda beni ne kadar dn 
yuk eltecekti.. 

Koca bir mil.}onerl dtral d<'dc
nın di.ıdüğünc benzetmek!. 

Mediha dt>ğilmlydi ki, ekseriya 
benimle: 

- S ~ ıki kralı, bir diktat.öril 
nld t.mışsımz ! 1''nkut bakınız bir 

r::;:, Şeker (,ralınm oaıına gelen bu felaketin ben.

l den gelcltğini ~ezmİ§, kendisine gönderdiğiır. bir ku\-u 

i şekeri almc3 .. bunlar ~; vagondan mı arttı ?11 diye 

I diy~ sormuştu. 
kerlcrln bir Vaf>'Onu Roman.}a as
keri kumandanlığnın; bir vagonu 
G::ılicra kumandanlığına ve lbir va 
gonu da Viyruıa Garnizon .kuman
danlığına re:mıi ilmühaberler mu -
knb.linde tesllm edilmiştir. Cevn -
bını almış 

(1. H.) da fiafak atmış. Eli a.}a 
ğı titrcmeğc başlamış. Nasıl l:ız -
masm.. En nz y:Uz elli bin lirası 
giımlemisti. 

Bnyrlım, ba)Tam.. Amn her u
man bayram olur mu? 

O hafta nda sohbetini, Yüsa te
pesini, harlan hepsini şaşırmış. 

İki gı.in sonra. ya.zı'hnnes ne blr
:bJri aı'C!mca ŞU telgraflar SC~: 

o. gökten .iner gibi gelen bu yıl 
dırım oyununu ondan bilmiş. 

:;Mi güzeli Mediha 2 
Yumruklarım masasına vurn -

rnk: 
- Ah Paşa .. demiş .. Şe) tan ba 

nn b r ktilılh geçirdin, öyle bir kil 
l!ılı ki yalnız bıısıma değil, gırt:ln
ğunn kadar geçti, 

B'r anda yilz elli blıı liram sit
ti E na oralardan birer ~kür 
wtgrafı da çektirip alay ettjriyor-
sun. .AJncağm olsun •• Ben de elbet 
tc bir şe)1.an külfilıı geçiririm. 
Fakat bil ki bu külİih yan beline 
kadar geÇeCck. 

.v. * 
k d nm karşısında ne kadnr dn fı.- Yfiksek vat.anpcrverli..{oiniz <'5Cri 

Mcdihayn. bir gün sırası gelince 
bu mesele)'! hatırlatmaya ve.sile 
olsun diye hemen bir kutu ş er 
yaptırıp )'olladnn. Yaman kadın 
iki gün oonnı. telefonda: 

cizsınız ?. - dıye alay Eıdordl. ı olarak hcdlre buyurduğunuz bir 
On:ı c('vap \'ermcmis;tim. Yalnız vngon şeker alındı ve askere 1ev-

ca: zi olundu. Teı-c.kkürlcrlmln knhuliı 

"-Evet!, Çünkü siz l:ıir kadın 
sauz! . ., - demliJt.im. O gülmUşttl: 

- B n de :ızin bu yüksek his
sinızc guvcnı>rck lbö~le muccrnlara 
girmi. or muyum?. - demi U. 

Medihaya knl"5ı hazırlayacağım 
JJ!fınlardıı d'.l.iına bu sözü hatınmn 
gel r. 

Btr taraftan inci t.melt korkusu; 
dığcr taraftan, <>tuz senelik is ve 
sır nrkado.şnn Meddah i<azrmın ha 
na İbn.neti beni muvı:ı.ffakıyets z 
liğe süril.klemi'j v<'! bir ate. haline 
ge timili ti. 

f;lmdi ( 1. H.) yn işte bu altı si" 
hücum cd"yor Y<': 

-Onu ôldüreceğlm .. diyordum. 
Kulaktan kulnğa birer l"fsııne gi 

hi dinlenen "Bilyük ada sohbetle -
ri., ; ''Yfış:ı. tepesi alemleri,.; ''bar 
larda bln bir rezaletler,, yetişme
~ gibt ıblr de benim ·atırnıa gel
mek, M<'dihııyı benbn elimd<'n a.l -
mak hn ? .. 

nü r'oo ederim. - Şekerinizi nldım. Teşekkür 
\'iya.na Gamizontı (>derim. _ dedi. 

Ultfen yolladığınız bir vagon şe 
ker nlmarak yegiın yegıin askere 
teni olundu, 'l'eşckkür olunur. 

Galiçyn Gamizonn 

- Eıstıığf u nıll:ıh. 
-Bu ü<: vagondan nu kalını tı? 

- Hangi üç vn.gon ?. 
- Sizin "Üç Yagon §eker,. adın 

da bir komedi ysroığmızı fşlt:t.tm 

Buyük himmetiniz eseri olan 1 c'.(' •.• 
bir \'egon s~er alınnrnk as.kere - Evet.. Hatır~ım .. Dram ya 
<'mriniz veçhile tevzi olwıdu Tc- zaeaktım. Fakat binne dua etBin-
ı<ekkUr olunur · ler •. Komedi oldu?. .. . •...:-ı ? Romanyn·Blı"'kN"s Ganıb:onu - KfmP. dua "°"' er·. 

• - SizC'I!. 

Zavallmm dut yemi bülbül gl- ~ * 
b1 d 11 dolıışmış. Kaç para eder?. Ayni hafta (1. H.) ya ikinci bir 

Önce seker ticareti' - bu m('m- (gol) daha att.nn: 
nudu. onun (V. Pıu a) ile arasının çok 

Saniyen. "hami~ ot müsabaka - 1vf olduğunu bili~mdum. Artist 
Sl,o addolunan bir tchernı... Hele (-Nuret.Un Şcf.katıi)nin tıir rnlisnme 
yegan yegfın dnğıtıldıktruı sonra ?'esinde (V.) Pa.cıanın bir kartı e
"Ben yollamadnn .. ,, demek ne fııy isme gec~U. 
da temln eder idi ki?. ı O zamanlar, Hnyr.1 Bey namm-

Onun bir rnkib. v·ardı: dn blri Ulreml'jti. Bu ynınan adam. 
Levazimah umumiye reisi... ' bir takını incl ve kolye, elmas ve 

viyordu. Bu ayrılık onu fena 
:halde sarsmıttı. 

Rüstem ne zamana kadar 
zindanda kalacaktı? 

Bunu ne kendisi biliyordu. 
Ne de başkası ..• 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
- 128 ~ 

Cafer kapıdan ayrılırken 
yeniçeri nöbetçis:, lıal'em a. 
ğaıınm yanına sokuldu: 

mekti. 
Zira Halil yatakia and iç

mişti: Ayağa kalkınca ilk 
işi Gülbeyazdan intikam al
mak olacaktı. 

Bercke'L versin ki, Rüste • 
min bundan h'her• voktu. 

Ya haberi olsaylı, zavallı 
Rüstem ldmbilir ne kadar kı. 
zacak, üzülec.ehti. 
Haremağa.sı zindan kupısı

nı kaparken, Rüstem: 
- Karımın yüzi:nü gör -

dün ... onunla karr karsıva 
konuştun, değil mi? 

Diye soruyordu. 

Caferin. 
- Evet .. kendisile konuş -

tum. Arada başka kimse yok
tu. 

Demesi üzerine Rüstem 
kapıya atılarak: 

- Hele dur biraz, Cafer. 
ağa .. dikkatle yüzi•ne baka. 
yım. Belki gözleriı in içinde 
onun izi vardır. 

Diye bağırmağa bıqI.mıt• 
tı. 

Cafer ko1'kudan hemen ka .. 
pıyı kapadı ve Rüsteme ce • 
vap vermedi. 

Rüstem karısını delice se-

-Rüs\em hugün fa:ıla söy 
lendi .. derdi nedir1

{ bir ,ey 
mi istiyor? 

Cafer lifı uzatmamak için 
kısa kesti: 

- Evini, karısını özlemiş. 
Ağlayıp duruyor. 

- Zavallı aılan. O, bura. 
ya düşecek adam nııydı? 

- Ne o . tanıyor musun 
oııu? 

-TaJUmaz WYJJ1'7 Niibo. 
}unda onun kahramanlıkla • 
rını duvmutlum. 

- Allah insanı !atırtma • 
8111 •• n&Mi• elinden bir kaza 

pırlantahn ''rehin brrak.mak baha 
nesiyle gösteriyor ve kut.ulan de· 
ğıştirerclc yerine çakıl taşlaımı 
rehin bırakıyordu. 

Hayri Beyi buldum. Anlll§lık. 
Alacağımız para yarı yan:ve. ola. -
caktı. Meddah Kıizım (1. 'H.) nm 
yaZihanroinde bulunduğu için Hay 
ri Beye (V.) Paşanm kartmın ar
.k.asnıa şu kelimeleri yar.arak bir 
cuma gUnil (l H.) nnı Nişant.aşnı 
dakl konağına yolladmı: 

( Bu zat. Hilsamettin Bey, ~ 
aziz dostumdur. Mısırdan büYfik 
bir para beXlemelttcdir. Ancak a· 
ni bir ihtiyacı olduğundan valide -
sinden .kalan milcc'Vherau ntmı 
bırakarak fki bin lira istiyor. Yar 
dnnmızı hilnnetlerimle rica ede -
:rim kanleş"im.). 

<1. H.) mücev.herleri gôn:ntif, 
derhal iltl bin lira v~. Hayri 

Bey de ber minval mücevher IJuı. 
tusunu cebine indir.ınlfi ve celJin -
deki ayni ~ çakıl taşı kuta -
sunu sanp sarmalayıp bırabmlı. 

- Allaha ısrıa.rladik Bey~!-. 
eli .• 

- Gllle güle cvl3dmı •• 

• * 
cı. H.) nm ilk mirasmı Hayri 

Beyle biner lira pay ettik?. 

Bir hafta geçip de pan.mıı eel
mıxiiğini görii.nce (t H.) lmtayu 
ııçnuıı .• İçinden bir avuç çakıl ~ 
çrkmış.. Zavallı ŞBŞimUş, Heınıen 
(V.) Paşa~ telefon e~: 'Da.
bittabi: 4. ''"V'"' 

-Bcıılın böyle bir ~arı ha -
berlm .)'Ok.. demlş. 

- O halde bana bir oyun oyna. 
dılar.. Fakat kbJı?. Aklmıa. geldi,. 

Paşa! .. Senin Paşacfa biç kartın 
Yar mı!. 

- Olmaz mı?. Elbette va.r •• 
- Ha... İşte muhakkak o J'aP· 

tı? .. 
- Nasıl olur?. 
- Yapmadı •• Y:aptndl. ~ 

beni mahveıtmek.. A1acaiı ahm.. 
Ona öyle bir şeytan kWibr ~
cağını ki ba.ştndan geçecek, ..,.__ 

Jarmın UCUI13 kadar 1nıccek.. Var· 
tml içinde ciyak ciyak tıeğıra dur
eun ! H 

(~mrJ 

Erkek daktilo uamyor 

çıkmıf .. arkadafrnı yarala -
mış. 

- Vurduğu 11dam ölmüş 
müı mü? 

- Hayır. iyileşti. 
- Öyleyse Rüıtemin kur -

tulması yakındır. 
- Padişah. Halilin iyile§ -

tiğini duysa, .Rüstemi affeder 
ama .. kim ıöyliyecek bunu o
na?! 

- Sen söylesene ••. 
- Ben mi? Ben paditahın 

kuıısında ıöz söyliyebilir 
miyim? 
. - Hah, itte onı diyece -
ğim yok. Ahmet p!t§& ıöyler
&e bu İ§ çabuk biter. 

Yen içerinin bir ı-eyden ha. 
beri yoktu. Rüıteıniı> bM".l.k -
larına zincir wrdur:aD Ah • 
met paıa Rüstem hakkmda 
padişaha bir \ek kelime bile 
söyliyeme%di. 

( Dcvmnt 'tlOr) 



j H A B E R - Akşam postası ıu 

Büyük Röporta . . 
serısı -

Genç kadın bir mırıldar.:şla 
cevap verdi: 

- Hepsi tamam ama ak gün 
lüğü söylememiş miydiniz efen. 
di hazretleri.. 

kapıdan karşılayacaksın En 
~üze! esvaplarını, meseıa· paça 
hklannı giyecek, düzgün süre· 
cck, rastık, sürme çekecek kapı. 
ya öyle ineceksin ... Kocanın ye· 
rneğini elinle vereceksin, karşı
sına geçip oturacaksın, dereden, 
tepeden, şuradan ,buradan bol 
bol lak.rdı edeceksin.. Söz s<>y. 
lerken kızcağız, arnda bir de 
kahkahalarla gülmeği unutma .. 
Sonra, atacağınız zaman kocanın 
ıki ko!tuklarından üçer defa gı· 
drklayacaksın .. Bunu yaparken 
de içinden: ''Yadafüssukala edf'a 

bısıkletih" duasmı tekrarlaya· 
caksın ... Bir hafta bunu yap, on. 
dan sonra tekrar bana gel An· 
!aşıldı mı?.. ·· BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRıP, ROMA 1I~ - Zararı yok .. Biz de var. 

Hediyesiz verin de çıngıraklı çö· 
mez çıkarsın .. 

Genç kadın kırmızı örme kese 
sinden bir gümüR mecidiye çı. 
kanrken şeyh bana gözünün 
kuyruğlyle yanıbaşındaki hücre· 
de duran beyzi bir tahta kutuyu 
İ!iaret etti. Koştum. kutuyu al· 
dım. Kadının uzattığı mecidiye 
ile birlikte şeyhe verdim. Garip, 
u}-uşturucu bir dumanla tütsüle. 
nen odanın havasım değiştirmek 
için olacak, mangala bir kaç par· 
qa günlük atıldı. Ben, tuhaf bir 
hale uşramıştım. Başım ağırlaş· 
mış, göhlerim kapanmağa başla. 
yor, derin bir uyku arzusiyle 
içim titriyordu. 

- Ykm gel qa.kayım kızını! 
Emriyle kürsüye yaklaşmak 

üzere yerinden kalkan Şemsici· 
hanın da yerinde sarsıldığını, 
sendeliyerek yürüdüğünii far ket.
tim. Şeyh, yanına oturttuğu 
genç kadına içi su dolu bir tas 
gösterdi, ilave etti: 

- Bak şu suya, görüyor mu
sun.. Kocan Osmnn.. Genç, bo 
yalı, kıvırcık saçlı bir kadınla 
sarmaş, dolatı konuşuyor .. 

Suya dikkatle bakan kadın 
bir hayret çığlığını müteakip 
peltek bir dille tasdik etti: 

- A .. A .. Evet, o .. Hay mel
un kahpe .. 

Şeyh devam etti: 
- Dur, gördün ya .. Şu anda 

onlar cünbüşteler ... Hüdanım:ıız 
sana onların ne vaziyette olduk· 
larım gösterdi .. Kocanı seviyor 
musun kız? 

Odaya verilen tütsünün tesi. 
riyle olacak, gözleri süzülen 
Şemsicihanda dünkü tereddüt ve 
heyecandan eser kalmamrştı. 
Hocanın ron sorgusuna adeta 
fıkırda.yarak cevap verdi: 

- Ç.Ok, hem de pek çok .. Ha
yatım kadar seviyorum .. 

- Öyleyse beni dinle: Şimdi 
bu tütsülü çamaş:rlan alacaksın, 
iki mahalle uzağınızdaki semt· 
Iercf en birisinde bir merkep bula. 
caksm, donu, gömleği, mintanı 
bu merkebin basından başlayrp 
art ayaklarının tırnakları ucuna 
kadar süreceksin. Bunu üç de
fa tekrarladıktan sonra kocana 
ilk çamaşır değiştirmede giydi· 
receksin .. Bu, bir! Gelelim iki. 
sine, bu akşamdan itibaren bir 
hafta, her akşam kocanı kendin 

~ 
(OBzetcmJzln birinci •ytıısmcıa 

~hk yıuıuıdakl tnrth ocrcevesı im. 
oonuylıı blrlfütc gQDdt'rllec-ek) 
EVLENME J'EJiLIIl'J.ıçli1 lŞ AUA. 
\lA, iŞ Vt::HME. Al~ SA Tll\1 

~bl tloorf mntııyetl tıab oımıyao kil. 
~ük U4.u.L. r parnsız neşrolunur. 

Evlenme tekliflen 
• Yq 32, boy 174, :t!lo 79, İstan. 

bulda doğmuş yab:ıncı tabiiyette, ıı;. 

ki ve sigara kullanmıyaı fen memu.. 
ru bir bay, 20.30 yqlarmda, gUzel, 
sanşm veya esmer, 16S.170 boyun.. 
da. lyl bir aileden kız vcyn dul, Rum 
veya ccncbı bir bayanla evlenmek 
istemektedir. Bnyanın bir evi vt'.'ya 
bir miktar parası olursa tercih od!. 
lir. (Evlenmek) remzine fotoğraf ve 
sarih adresle mUracnnt • 325 

• 80 yaşmda, uzun boylu ve mu. 
tena.sip vücutlu, fena blr iUyadş bu.. 
lunroıynn, lise mezunu, serbest me.ır. 
lcktcn, yıılnız cıgnm !çen 16C-2QO 
lira ko.zııncı bulunan, asil blr aileden 
blr bay, mazisi temiz, (servet mev. 
zuubabs değildir) 20.80 Ya§lannda 
uzun boylu, beyaz veya tercihan 
esmer, tahsil ve terbiye görmüş kız 
veya dul bir bayanla evlt>nmek iste
mektedir. Sesinin çok gUzcl ve ala
turka musikiye lı§lna bulunması ıa. 
zımdır. •(T.E. 419) remzine mUra • 
caat. 326 

A.lduına: 
Aşağıda nımuz!ıın yazılı olan o 

lruyuculanmızm nam!Arwa gelen 
mektuplan ldarehancmlzdCD rpazar. 
lan dahll) bOrgün ıınbnhtau öğleye 

kadar veya uat 11 den tı0nra aldır. 

malan rica olunur. 
(Rabla> (B.K.) (Seven) (24 Semra) 
(B.N.B.) (Riyaziye) (M R.) (Rahim) 

(Hamdi) (F.S.V) (Yaprak) (A.D.) 
(M.K.8G) (22 Çaylak) ('J;,~.L') (Doktor 9) 
(15 LeylA) (İ§-Gör) (Nevin 23) 
(A. Yılmnz) (R.35) (N, Kalpakçı) 

(Ciddi) 

Ankara • izmir merhaleli 
bisiklet yarışı sona erdi 
Eskişehirli Osman birinci oldu 

lzmlr, 9 (A.A.) - Sekiz mer- ı 
haleden ve bin kilometrelik mesa
feden ibaret olan Ankara - tz _ 
mir bfs1klct ya.rıı>ı bugün netice -
leruniştil". 

Son merhaleyi teşkil eden Ma
nisa - lzm.ir Yan§l bugün 6.40 da 
Manlsadıın bn.~lnmıştır. Başta tz
rnire giren Bayram, Osman Ali 
Sabahattin ve Hal:t caddelerl dol~ 
duran on binlerce halk tarafından 
şiddetle alkışlanm•ştır. Sona 200 
metre kaln.n gUzel bir fırlayış v<ı 
pan Bursalı İsmet yan. ı kazııD.IIll§
tır. 

Son merhalenin telmik neticesi 
şudur: 

1 - lsmet (Bursa). 
2 - Bayram (İzmir). 
3 - Osman (Eski!iehir). 
4 - Halit (İstanbul). 
5 - Sabahattin (Esk şehir). 
Umumi tasnif de şöyledir: 

Pazar günü y3pılacak 
şenlikler İçin futbol 
ajanlığının tebliği 

İst.anbul futbol ajanlığından: 
Futbol mevsiminin aç lış şenlik· 

lerinde karşılaşacak olıın lsto.nbul 
muhteı.tlerinde yer almak lizere 
!'.§ağıda isimleri ynzılı arkadaşla
rın 14 cyinl 941 pazar günli saat 
14 d"' futbol levazonlarlle birlikte 
Fenerbahçc stadmda hazır bulun· 
malan rica olunur. 

Beşiktaştan: Mehmet Ali, İb
rahim, Yavuz. 

Fenerbahçeden: Cihat, Fikret, 
Esat, N'yazi, Ali Rıza, K. Fikret, 
Rebii, Naci, Ömer, Murat, Naim. 
Zeynel, Lebip, Aydın. 

Galııtasaraydnn: Osman, Saim, 
Faruk. Adnan, Salim, Musa, En
ver, Eşfak, Sal.ihattin. Mehmet 
Ali, Arif, Blilend, İsmail, Gazan
fer. 

İst. spordan: Kadir Tank, Se
fer, Mükerrem. 

Kadın süzülen gözleriyle başı· 
nı tasdik makamında kırıştırıp 
salladı .. İlave etti: 

- Anladım şeyh efendi haz. 
retleri. Ama, duayı nasıl hatı· 
rrmda tutayım .. 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE BUTON AGıllLARINIZI DERHAL ~il' 
icabında günde 3 kQfe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKJNJNIZ· 

Pullu Kutulan ıar:ırla istcyı niz. 
- Ben onu yazar sana veri

rim .. 
Ve .. Hoca genç müşterisine 

kağıdı yazrı,·ken kurşun ba ö-Iı 
gibi ağırlaşan göz kapaklar7m 
yumulmu.c;, derin bir uykuya dal
mışım .. 

Teknik Okulu MüdürlüfiündeJI: 
kine ş•ıbel..,rlne yeni talebe kayd::ıa 1 eylill 941 tat1ıı.ıııd' 
lUl 94J gUnU akşamı ssııt 17 ae cibayet verllecektitd.r ~ 

Kayıt muaınc-lesi ber gOn ııa·ı.~ 9 dan 12 ye k8 i!P, 
Orta mektep o.ıı~rJDlan hr~.hanla. Use oıgunıuJt tf O akşam sofrada benelrniz si· 

ycll horozun yahnisinden yedik .. 
Şernsicihanın getirdiği mumlar 
gaz lambast ve idare kullanılma: 
yan evimizin tenviratt stoku ara. 
<::na katıldı. Seki?. lira çeyreği 
de, gündelik hasılatı teşkil eden 
avuç dolusu altınlar ve mecidi· 
yelerle birlikte Rabia hoca ham 
ma teslim ve.. Ceciz çekmeceye 
istif edildi.. 

12.SS Su ezerlerl 

12.tll AJaDA 

(Nı-veser, 

l"Y'"avend, 
Utcazkı\r) 

olanlaı imtihansız kabul olun•ırııır. ; 
Teşrinlevvelln il.11. günlerlıtda hıu tkl kısıın ıçlJI '/J v/J 

duhui imıihanla~ı r,tır.ler1 lsta.n~uı gazctelerile eyıillllll~1' 
lunacnktır. ll'azıa ta.slllU almak lsUyenıerlo bızzat201 lS.O(s ;)luhU-lil 

şarkılar 

S. 'JO Karışık 
program 

18.03 !\leyde.o 
Faıılı 

·s.~~ Konuma 
01, politika 
bMlsclerl 

18.°"5 Çocuk ldübtl 
19.SO Ajan• 

bul Beşlkta_, Yılrl;zc!akl ldııremlz.3 müracaatları. <78 

ZAViANAHTAR 
8 eyJtil akşaqıı Beyoğ'Ju ile Orta. 

köy arasmda zincire l.ıağlı birkaç 
anahtar kaybedllml~tır. Bulan Şişli
de HalaAsklr Gazi caddesinde 819 
numarada veya Ortak3ycc Palanga 

Ertesi hafta, aynı gün ve aynı 
saatte hocayı ziyarete gelen 
Şemsicihanı hayretle seyrettim 
Bir hafta içinde şayanı hayn;i 
bir değişiklikle eski tereddüdü· 
nü. hicabını, hulasa siinüpeliği 
ni üze~indcn atmtş bulunan genç 
kadın yanar döner yepyeni çar· 
şafının içinde bol düz.,CYÜnlü yü-

19.!5 Serbest 10 
dakika 

19 .... 3 Şarkılar 

20.13 Radyo 
Gıızet.esl 

20.45 IIaft.anm 
TürkUsU 

21,00 Zlnıat 
Takvimi 

21.10 Saz eserleri 
Zl.SO Konu:ıma 

(Po!lta 
Kutusu) 

.!1.-i5 Rlynııctlt'um 
bur bandosu 

22.80 AJnna 

sokağında 20 numar&d" Toma Niko.. \• 

1
1 f ıTı· ... p ~·o o a teslim ederse m .. 10n11nedllecek.. I ~ "'"' 

1--== M,";:vunlu 

tir. Tel: 80921 A R 1 f tVI 
• Klf ;.\Sıd~ 

züyle t:ıahiden bir içim su kesil· 
miş, kalçaalrını oynatarak attı· 
ğı adımlarına değil sade kocası 
nın, bir mahalle delikanl·Iarınm 
kalbini takıp sürükliyecek bir 
hale getirmişti. 

l!I almız. sut~~ 
il GÖZ HEK IMt niz gtbı }.il ' 

rakslııı l'allinbaııt Palu No. ı 

pazardan maada be>rc\ın ..at 16 

ı teo sonra. Telefon COJZ'? 

panın model ıııe ,_tJ 

1 

Dr. Murat R. A vdın Babıa.llde yd -- 11 1 

Beyollo Parmakl,apı. imam tı0kak 

1 
oıızcteJerfl ~ -

No. ı. Tel: UMS Ankara~ ... -----~-ıl (Devamı var) 

istanbul Defterdarlığından : 
Sıra MUkcllclin !şl Mahallesi Sokak Kazanç Buhran 

No. adı, soyaru 
1 lhsan ve Fahire Fırıncı Muradiye NUzhctiyo O. 

Kapı 

No. 
5 

Matrah 
L. K. 
282.50 

L. If· L. K. 
52.15 11.99 

F. 
zam 
L. K 

ıcıı.~ 
KonılsYOll 

2 Münip Kunduracı S. P&§a Çeşme 15 48.00 11.55 2.31 

3 Re§at ,. S. Pa§a s . .Aaım 55 72.00 0.63 
4 Şl\krü vı• rsmall Şapkacı .. Dolmabahçe 23 00.00 6.78 
5 " .. .. " ., " 90.00 11.16 

0.13 
1,36 
2.57 
1.28 

rıtıllo ı6f' 
misyon kartı ,, 

6 Ruşen A§çı K. Çe§me K. C. 84. 90.CO 15.55 
7 Abdurrahman KAğıtçı S. Paşa. M. Bakkal 11 108.00 13.69 
8 Hamza Bakkal Teşvikiye Y. Yol 12 45.00 2.37 
9 A!enlzya Terzi ,. Kalıpçı 97 6000 18.00 

10 All Saat ta.mirci S. Paşa D. Bahçe 30 111,00 83.80 
11 HUscyin Börekçi Amavutköy Sebzeci Bayram 11 72,00 14.74 
12 Nikoll Bakkal V. Zade S. Depo 42 165.00 16.05 
13 Hilmi Kireççi Yıldız Yalı 3 96.00 1.79 
14 Şükriye Bakkal Abbasağa İhlamur 26 72.00 3.80 
15 Hüseyin Kahveci Arnavutköy Satı§ mtydanı 17 90.00 9.45 

2.78 
0.47 
S.60 
6.66 
2.95 
8.21 
0,36 
0.76 

16 Rıza Fırıncı Muradiye NU:Zhetlyo C 5 390.00 8.13 1.63 
17 İrfan Kunduracı Yıldız Be3ikta§ c · ddcsi 65 90.00 3.45 O.OD 
18 Ha.san Marangoz S. PB§a Şair Leyl! 28 36.00 1.82 0.36 
19 Muhterem Terzi Teşviklye KUşadıye S, 7 60.00 7.44 1.49 
20 .. •• • " " 60.00 18.00 3.60 

0.59 

S.32 
3.69 

0.41> 
0.95 

0.86 
0.46 
1.86 

21 ,. ,. ,, ., 60.00 lS.00 3.60 
22 Ali &aıı.t tamircisi S. Paşa O, bahçe 30 111.00 ıı.ot 2.21 J,99 
23 Huriye ve Dimitrl llakkal ,, D. bahçe 39 270.00 33.65 6.73 8.41 
24 Rasim Kahveci Yıldız Bc§ikta§ C. 70 11>6.00 l.,6 60 3.62 4.15 
25 Mehmet Bakkal S. Paşa Ş. Nedim 96 72.00 6,26 1.25 ı.57 
26 Bünyamin Sobacı V. Zade Spor c. 118 86.00 O.W 1.80 2 25 
27 Llgor Kunduracı Amavutköy Amavutköy C, 41 108.00 8.46 1.69 2.12 
28 Mustafa Tatlıcı Teşvikiye V. Komığı 48 180.00 26.63 5.33 18.32 
29 Avram Kunduracı Ortaköy M. Naci 156 49.50 , 1.157 O.Sl 0.89 
30 Mehmet Terzi S. Paşa D. bnhç~ 36 135.00 19.CS 8.62 4.77 
31 Ömer Kunduracı ,. O. bahçe 94 112.00 ıs ı9 2.6~ s.so 

32 Kt'unll Berber ,. Beşikte§ caı!desi 40 108,00 5.39 1.08 ı.SS 
33 Tağ!ur Sobacı ,,. Ş. LeylA. 6 45.00 1.81 0.36 0.45 
84 Alt ltriya.t bayll ,, D. bahc;;o 73 180.00 33.07 6.61 8.2'1 
35 Mustafa Kunduracı ,. D. bahçe 28 132.00 8.32 1,66 2.08 
36 Hamza Kahveei Bel)lktaş caddesi S. prıga 46 198.00 22.78 4.56 5.70 
37 Hazım ve Delkis Tulıaflyecl S. Paşa Köylçi 14 90.00 16.20 3.24 .f,05 
3S Ahmet Bakkal " İhlamur 37 108.00 7.9!l 1.60 4.00 
39 Cemal Kahveci ,. s. Köprü 17 135.00 47.25 9.45 ıı.sı 
40 Slron Sobacı ., Köyiçi 9 108.00 21.60 4.82 5.40 
41 ,, " ,, 108. 00 7 •• 84 l. 4~ l.S4ı 
42 Mustafa Hallaç S. Pap Ş. Asım 61 54.00 8.M ı.71 2.14 

43 Mihran Kunduracı Ortaköy M. Nnci 1 33 86.00 7.20 1.44 ı.SO 
44 .. ,. ., ., ı 36.oo 0.12 0.02 o.03 
45 Artln Kalaycı ,, Dere 15 27.00 2.40 0.48 0.60 
46 Molz Şekerci .. M. Nacl 4 72.00 4.69 0.94 ı.17 
47 Resmi Kunduracı Muradiye KA.ğrthan~ Cd. 60 45.00 2.27 0.45 0.57 
48 ırntına. Manav ClhannUmıı. H. Fırın 50 81.00 ı0.20 2.04 2.55 
49 Osman Berber S. Pa§a ., 57 75.00 4.94 0,99 ı.24 
liO KA.mtı .. " Bc§ikta§ caddCEI 40 108.00 37.80 7.56 9.45 
51 İbrahim Ciğerci • Y. Hamam 17 96.00 3.22 0.64 0.81 
52 Tevfik Manav ,, KöprUsU 6 135.00 5.73 1.15 1.48 
53 Hasan Berber ,, Köyiçl 39 100.00 14.96 2.99 8.74 
54 Müslim Aşçı K. çeşme Sıra yalııar 26 36.00 9.00 ı.so 2.25 

155 Malik Terzi S. Pll§a Çc§me 3 72.00 3.61 0.72 0.90 
56 ,, ,. .. •• 72.00 7.99 1.60 3.90 

1 - Osman (Esk r,;f'hir) 47.46.3~ 
2 - l\ızam (Eskişehir) 48.-r2.;14 
3 - Halit (İstanbul) 49.49.0:: Vefadan: Enver, Süleyman, Fik 

ret. 

57 Y ef T k c· Şair Ne1dlnı us 2 65 as enr e ı .. 45.00 10.60 2.12 · 
5S Hakkı Terzi Yıldız H. Fırın 26 60.50 4.9' 0.99 1.24 
59 cnrcr .A§çı Beşiktaş Beştkta§ o. 62 180.oo 20.59 4.12 ıo.so 

Te lifi 
Tenis ajanlığından: 
13 eylül CUJl"artesi glinU Moda 

Dem klUbUnUn korUıınnda bu 
!1e1te1tt turnuvaya başlanacaktır. 
tztnin:lcn ve Ankaradnn da bu tur
nuva.ya birinci smıf oyuncular i§
tirak cdP.colrtir. Finaller 20 ve 
21 eylülde oyna.na.caktır. 

Beykozdan: Şııhap, Bt>Jıadır. 
* ~ * 

Futbol mcvs'minin açılL'r mü 
n:ı.sebetlle 14 eylül H>41 pazar 
günü Fenerbahçe stadmda tertip 
edilen şenlikleri teşrif e tmck ü
zere sehrimizde bulunan milli fut 
bolcula.rla eski sporcuların bölge 
spor servisinden davcfyclerini al
dırmaları rica olunur. 

60 ŞUkrtye Bakkal Abbnsağa İhla.mur 26 72.00 5.0S 1.02 ı.2'1 
61 ., " ,, ,, 72.00 l8.00 8.60 4.50 
62 Mehmet Kunduracı Orta.köy M. Nacl 45 45.00 9.00 1.80 2.25 1 
63 " .. " .. .. 45.00 49 10 o.ıJ ~ .J 
64 " .. .. Dero 43 36.00 'l.20 ı.u ı.so bll~.,, 

Beşikln§ maliye §Ube!'i mUk&!le!lerinden yukarda adı i§l ve tlcarctgMı adresi yazılı şahıslar terki tlcnreUc yeni adrCSıerıı:~ç -ti 
l!hlyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan &ra§tırınada d:ı bulunamamı§ olduklarından hlzalannda gösterilen yıltarıı. ait :I< 
ve zamlarını hnYl lhbnrna.nclerin bizzat kendilerine tebliği mUmltUn olamamış tırt 

K<'y!lyet 8692 sayılı knnunım 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ Y«inc geçmek Uzcro ilo.D olunur, 1(79771: 


