
Bu sabahki -Alman tebliği 

Şimalde bir 
Sovyet 

müdafaa hattı 
yarıldı 
--0--

Bü'LÜD cephede muvaffaki. 
yetli harekat cereyan etti 

--o--

Muhtelif 
noktalarda 

32,ZZ4 eıir, 295 
tanlı, 517 Jıamyon, 

193 top 
ııuaam edildi 

Berlln, 8 (Radyo saat 9) -
Alman başku.mandanl.ğı tebliği: 

Şimal cephe6hıin bir mmtaka _ 
smda vukubulan muharebelerde 
Alman krtalanridan biri 1160 esir 
almıştır. 

Gene cephenin bir mmtakaam • 
da bir Alman kolordusu yapm11 
olduğu taarruz eenaamda Rualarm 
ardcı krtalarmı imha eylem.it v 3 

birçok mAnialardan geçerek ağır 
toplal"la müdafaa edilmekte olan 
Sovyet müdafaa hattını Y&rmlf. 
tır. 

Şimal cephe&lııin bafka blr 
mmtaka.smda bir Alman ko1ordu
su çok ilerliyerek SovyeUerden 
11384 esir aknqtır. 121 orta tank. 
30 en aflr tank, 13 keeif tanla 
iğtinam edilmJI], 193 top aımm11 
veyp. ~rip ~tir. 

AYl'1- fil 7 RoıyOQ ve 200 a • 
det nakil vamtuı alm.,.tır. 

Merkez cepheehıhı bir mm.ta. 
kasında bir Alman kokırduau 
yapmış olduğu muvaffakiyetli 
muharebeler neticesinde 13. 700 e. 
sir almış, l 06 tank ve 1 U5 nakil 
vasıtası iğtinam eyleml§Ur. 

Merkez cepheeinin diğer bir 
mmtakasında Alman zırhlı kuv. 
vetleri Sovyet hatlarını ya.muş
lar ve 25 tank, bUyUk nrlıktarda 
kamyon ve nakil vasıtaları :fiti • 
nam eylemişlerdir. 
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Leningrat 
Topçu ateşi 

altında 

ErenköyUnde bir kuduz vakası 
- ~ 2-2 tuz - 2-1 -~ • 

Bir kuduz köpek; 
4 Qi/e lıalkını ısır
dıktan sonra ~di 

Şehirden 
giilcselen 
dumanlar 

r1a ıa111uar1a11ea Köpeğin ilk sahibi hakkında 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

Buton cephelerde 
şiddetli 

muharebeler 
33 tayyare dütürüldü 

Bir kazak 
alayı 

1 Düşman ger.ıer1n 1' e bırkaç 
1 aburu ımha ettı, azım 

zayıat verdırdı 
Moekova, 8 (Radyo -, ,465) _ ao. 

1 

yet J8tihbarat büroeu taratmdan bu 
aabab netredUen harp teblifl: 

1 
5 - EylW gUnll orduJ.ı.runız, blltUn 

cepbelerde dU,mana kar~ı §lddetü mu 
harebeler vermekte devı..m etmıfler. 

' dir. Henüz tamamlanmıyar. malömata 
• nazaran 3 eyUU gUDU cereyan eden 
1 hava muharebelerinde dU,manın sa 
1 t&yyarealni imha etUk. Blz!.m kayıbı. 
ımz 27 tayyaredir, 

Ukrayna cepheainde di.ıf;nanm geri. 
lerine aarlqnap muvaffıı11 olan Albay 
Davatonm kumaııd&amaaki bir Ka • 
ak atlY&ri kolumuz, dlıpıan gerile • 
riDde mtınakale yolların keamek, er. 
zak ve cephane kollarını durdurmak, 
köprü ve radyo i.stuyor.Ja rmı, demir 
J'Ollanm tahrip etmek, dllfman karar 
ıUılarmı bumak sureUle dutmana 
azim ayiat verdlrmiftir. Citlnkrce dU, 
man prilerinde faaliyette bulunan ıra. 
ak atlYarilerl, dÜfDlanla ilk k&rfllal
mada, düpıaıun 433 Uncll pi)'&de aıa. 
~ lllellllUp lıir tablını kAmllen imha 
.... ipır, 1 d11fuMuı loplı'DU tahrip Ve 

lıllU' makinelltllfekle 16 hafif mald. 
:ur r.- W' • ...... ~ 
-. ı..r M P"'"'•• oluna o1mD 
lrMeJrJarm imha edilmes' hakkındalııi 

emir ele X..ldarm ellne pçmlftlr. 

(Devamı 4 iaelde) 

.. ~~~ ... ;= Ş.,km .... ~~a~.~~~ ~~·~~- ... Sovyetler 
ler ifgal etmek ve müdafaa hattını bir Yahudi kIZIDm iki fino köpe#tnden aananb&blk&r=.=.:aa::a:'vardak ........ ~trwt. Bug""'day tarlalarını 
kıaaltmak için eski hudul hattından ı bl!'lnl bir müddet eyveı bd' kuduz kö. ,,_ ..,., --- -
biraz ileri geçml§lerdir. pek ısırm111ır. İddiaya göre Yahudi ml§lır.~. oecuıu·uc cmrt. F 

(Devamı 4 tiııctlde) kızı bu vaziyet 07tertne telA§a kapıl • :;~ ıww:::.bu~r::e:va: osf orla yakıyorlar 

Taksi ücretleri 
yüzde 5 arttırılıyor 

taratmdalı mtlteaddit J'"'lerindell ım. o 

~dan 80DJ'& Jr6pek bk ttlc. A 1 ma n ı ar 
cara tntlkal etmift!r. 

TUccar pgen puar gtıntı yeni aı • Kıtın askerlerini bandnmak 
~bu tıno köpelt ne C&ddebo8t&D için 
civarında bir kötke mlaafir CttmJI, 

:.:a:ra.:r:-a::; .::: isveçe kulübeler 
muayene net.lCNiDde köpettn kudur • • • t • 1 
dutu aal•plmq ve wnl&Dlar derhal sıparış e mış er 

Şoförlerin müracaat ve iddi.alaıını 
eden belediye komisyonu böyle bir 

tetkik 
karar 

goiladı . vererek daimi encümene 

tedavi 'altına almmqlardır. 
Cazlnocu da Erzincanda" bulunan ---o---

bUtUn atıeaUıl t.tanbula davet ederek Çünkü Sovyetler bütün ev, 
tedavi edilmek tlJıere baataneye göttır baraka ve kulüb~leri tahrip 
mtı,ttır. Köpetln Uk ııahlbl hakkında ederek çekilmiıtir 
tahldk&ta b&flanmııtır. (YUlllı 4 lbıcöde) 

BELEDiYE BU MiKDARIN MAL SAHiPLERiNi SATIRLAR 

TATMiN EDECEGi KANAATiNDE indirilmiş bayraklar 
Taksi otomobilleri hakkında 

bir kaç gündenberi "Haber,. de 
yapılan neşriyatın büyük bir a. 
laka doğurduğunu, bi7.e vaki o· 
lan müracaatlardan anlıyoruz. 

Bu meseleye yakından alaka, 
dar zümreler şunlardır: Müşte· 
riler, şoförler, mal sahipleri ve 
Belediye. 

Müşteriler, şoförlerin otomo. 
billere yolcu almamalarından 
müşteki bulunuyorllr. Filhaki· 

liik eseridir. Yalnız aziz fqlst 
dostlanmızı mllsaadclcrlle biraz 
muahaze edeceğiz, Bu kahramaa 
kara ;ömlekliJcrden ne oluda. 
cephenin her tarafoın birer fırka 
yollasalardı d& her noırt.ada AJ. 
manlar için ilerlemek lmlinJJU te
min et.selenli ve zavallı mliıteflk. 
leriııi bir kış harbinin mahzurlR
nndan ve üzüntülerinden kurt&r. 
s&lardıl 

ka. bir kaç kere bu hal benim 1 Gibi bahanelerle ?;itmek im, 
de başıma ~eldi: diğim yere götürülmedim. 

"-Benzinim yok!,. Şoförler, bir de bilhassa boş 
"- Müşterim var!,, ~ CDevanu 4 tiııclde) 

Türk - Alman · 
Ticar~t Anlaşması 1 

Dr. Klodyüs'ün riyasetindeki 
Alman heyeti bugün -bekleniyor 

Mtzalıereıere pazartesi glnl Aallarada 
başlanması ıararı~!! . .,....> 1 

t.yanlann teuhiirii, vaktiyle 
kaldmlan 1-.yraldarda.a uılatdır• 
eh. Bagün abldlr: liullriUyor. 
Görtınlttl bir ayak dlreylf aa~l
a da mahiyetin bir isyan om.. 
)'ltmdaa olM gerek, 

Taluıilerdea bahsetmek lıstiyo. 
ram. . 

Bendn azhimdan llk&yet e 
denler, saatlerinin bayrakl&nnı 
indirip, taksi dank yerlerinde 
Vtlratlarma çebar çeııım Ue mu. 
tazır olanlara ehemmiyet blle 
vermeden, ~lletmiıt birer rils
gir gibi öntiııtizden geçip glcH. 
yorlar. llatt& ve batti, bulawla
'8naz yere yalan bir nokt&da 
nasıla müttertlerinl lndlrea bir 
tabi görünce pör timlt oraya 
doğra ko,ayonunnz. Şoförü ken• 
ıMslne yaklaştığınızı görünce, f.e. 
•enill ecllp yllızU.nlhe balmıadan 
vt '9,ynğau Uhlımıadart: 

- ~rJm \"'N'I • *'Yto· ~ 

Yazan: H. R. 
t.. kolunu önce birinciye, 80llra 
ildndyc astahkla kaydırarak ha. 
rekete geçiyor; üçlbıctiye kap
tmbinu da arabuım arka camm. 
dan gördtlğtlntiz toförön 8ll't ln
pmtaıupndan seziyorsunuz. Göz. 
lerlllb arkumda ve gıptaoız, bir 
az önce o arabadan inen, ,ofö
rüa etrel !laatlne rutlaınıt müş. 
terilerdedlr. 

lı,inlz ' 'amut, hastaya yetiıte
celanlplab, npurunazu. rande
vunuzu kaçıracalmuf8nuz.. Kime 
ne! 
Buıa öyle geliyor ld artık 

tak8l saatlerinin bayraklan, sa 
balllan, arsba ıı:arajdan çıkarken 
inmekte ,, ·e garaja dönünce kaJk, 
maktadır. 

Sebep ae! 
Elbett.e bir sebebi , ... 
y• • ... , "·ı birkaç ~ündeft '-"· 

l;ıı hu:;:: .. ta 1 • ~·azllarmı taldp N 
(Devamı 4 atıııJö-ir) 



<ımdıı.n geç. 
m~k •· uir. U uı•aı:tur. 

il m n , ' ·~in lerden geri dön .. 
ı. ı. mı, iyah mant.o u, bl'ynz 

b'.\ ört .. ·· clll tnl h:ıy?i aşmış blr 
kn.dmca tlı bu. E-.ırı nesli len ol· 
duğu ne 1 r bdli:,dl 
Ço~ ç h, dunmdr; iste. 

medl. rnkat, kadrn bu sefer dalın 
ııert: 

- Dediğimt yapm:ızsruı, ~ 
nıa do s. ) ol.! _ dcill. 

Bn tehdit te.r: rinl ... t.crdl, yu·-
nı ;: lmf mı llıyumk, kOOilc 
rln ~mdan geri dönılü. 

Esl!idcn, iW lıöpek ıırnsmdan 
geÇmt-nin uğursuz sayıldıJ:ını hl • 
tirdim amm:ı, kefil nrasmdan gCQ
menin iyi bir t:eY olm:ı.dığmı h'ç 
işitmcnıfğtlm. 

Ç.ocuklu :umuula, büyüklerimi 
z1n b.'1ZJ c~ lerden tecıt"üm ettlk
lerfne Ş.'l.blt olurduk. 1\Ioscıa, "snlı 
~unu yola çıkmıık uğursuzdur!,, 

derle•, o gün yn1mte dc~il, hat 
ta sok m. çıkm'lZlardı. Ev ml ya
pac:ıJ lar, temelini o Un nttrnnnz
lar, sal· ;..ıııU dl • d ... illlczler, işe 
l:. lanuızltu'dı. Çilnl ü "Snlı salla 
mr!,, derlerdi. \'e bunun münası 

btr 1 !n "'" t ır li bitmt'ylp sallan
tıd3 ktlm ı d21tlelrti. 

Cuma gü n ortn!ık Uprillmcz, 
geceleri tırnak kcs:Jrr.ezdl Bunlar 
) p ıır.;a. ('\in beti. borclcctl t;a. 
• rdı. B ykm; öttll mo. kll~k u

luda mu, cl<'rhal t.efc'UI ve ter.ıe'· 
üm cdcrlel'di: llfahnJleden ölü ~· 
kn<'lllt 1 

<'11 ~ ıl. knJ cıvıltnmıdan, keıı;I 

melcm lnClcn, <' ek anırtısmdan, 
beyı;Ir hl nem inden, manalar ~ 
1 anlır, bunl~ o mrJu veya uğur· 

z lrrdı. 

Yol p:ıp:ıs, h'.llın.nı gönncnı. 
tilrlU t rlii nAlın \ardı, Er-

23aşma4aee r:' 
..... - .... ,,_,, ,.., ,_, ,.... 

Vakıt 
A m Us bugUnkU •'lr.mlrln Ya • 
m~r knmpmd:ı., başlıklı yazıııtnda, 

mpm 1zmfrln kl!.r§ıyo.knsıııa otomo 
bil ne 45 dııkikndıı. çılat•..r. 800 metre 
yüks kllğlnd blr dağtn tcpes.tne ya
kın bir rdc y ~I tamll\l' araamd 

6 1 U anlatanı.k d yor ki: 

"Yamnnlnr d tb ~ııdır yerloe 
ablt 'e dcYnmlı tcsf at ,;;.cucle 
etirm k bugUnkil knnuni mc"'Zll• 

atıınım göre miiıat.ün değibnl,. 
Orman t.nnuno bun:ı mani imiş; 

fakat g rlptir ki l"ıım:ınlar ela· 
ğın :ı ı umumi m nfnat nrunnı!L bir 
~:ınatoryom. yahut otel lmnılmn
sma Dl!lnl olım o. nn kanunu köy
lülerin on, on b sene dııj:'DI bir 
fo m na tl'('avtlz ederek ''ha.kkı 

ı.arar" ılıın tas:ımıf senedi nlm!L
lanna m'lnl olamıyor. Bn suretle 

m r.ı b r lcö inde l'nm:ı.nlnr 
1 öyilnclcn blrlnin çtıi:-1 mısır far
ı ı göze tn.rpıyor ! 

Do'ctor Refik SnyclMı h~e
tl İzmir gibi nUfu kcsnfetl ol!uı 
bir ehlrdcn kırk bec; daldluı.da te
pNfn .. c;ı' 1 •bllen 800 metl'C y\ik-
eı.!lğlnd b'r dn~ n bUylilı bir 

nimet oldn~mı btlir, Ye eğ •r fz. 
rnir vt'Ayl'ti"dl"n usum d .. lrcsimlo 
'r miira<'.ant olursa bu dıı~d:ı bir 
tele b'r srnııtoryom yn.pılm na 

ni o an lm.nuni en ,eflerl yine 
kanun " '1.asilo im! lınn 'k için 
:mlım eder. BüyUh l\Iille Iılccll· 

.ı <1 e bu r(l'da yıtpıbe l< kan ıni 
t kl'fl re ld"hn<'z. Cu retle l'a
ru:ınhr d <'7ınıb a1mz bm'rlllo-
in de !il, bütiin ml'mlckeUn isti· 

fn.de cd r '?i tes sat kolayca vU 
'ide gc lr.,, 

Tan 
Zek rtya Sertel de bu~nltll yazısı. 

u ''Hltl r • ?tru ollnl mUUUuıtmm ~ 
t celcrl hnkkmda muhtel•( rlvalctler,,e 
tahsis <>tmlştlr. Muhattl!' mnkalcslndc 
zcUmlc öyle diyor: 

r~~ür nere tehiri 
C. H. P. Em!nönti uıhlycsi na

mma Be A.. te crlleceğini l azdı -
tlID.IZ muhte em mllsamere Hnva 
rnuhıı.lef t1 ecboblle 13 cylill 941 
umartesi akş:ımına telilr ediımıır 

Lir. 

söyles · 
meu..i papası uğurlu, nım dcsıı ... 
uğursuz tel kld cdlllrdl Hahıı• 
tın tahl< remzi leli. "Sn.babın N 

ken sn.nttncle. sokakta haham ı.:-o 
renin evinde tın..cıtnlıti\ oloP.•, ıler 

l"r<ll. 
na iııanı \'6 itikat yalnız ort 

,mır ve fnkfr halk tabakalan anı 
,,md~ değil, zeki gllrUnen ''C öyle 
aanılıın adamla.rın kafıW.rmda da 
bağdnş kurup oturmu ta. Hele 1:u. 
dmlar. böyle e ·tere çok l:ıanır
lıırdı. llıı.ttA lnan~lsn iman der~ 
ccslnı bulmu tu. 

Aro.p?.ar buna t:ı.tayyllr derler 
lrl, bizde mnlınblli "şom tutma., 
dır. Oturmııda, tmUmıada, yUrU. 
mekte, hattA ycmel."tc ve içmekte 
uğur arama Şeklinde tooelU eden 
bu şey dalma gülün~, acıklı 

vnkalarm hudmmna Rebeblyet ver 
~r. 

N c yazık ld blta böylelerine, 
hu kn.bil «;ocuklukl ra inanıp, kcn. 
dilerlnl aldatanlara raslıyonız. 

PadL,ahın biri ~ylc bir gezin· 
llyc çıkar. dönU~te, cıtmın önUnılc 
bir adam belirir. At., ıınsızın pey 
da obn bo gölgeden llrker, 3&hl 
oır, btrkaç ~lfte atar, 8\h'arl!ılni 
yere dU,UrUr. · 

Padişah, bundan fena halde 1-
alrlenlr, köp\lrUr, hlıldet gözUaU 
bilrUr. Ga7.abmı yenmek için 'he
men emir \'erir: 

- Şa uğursu7.un kafasını ke 
sini 

Durup dumrken sebepsiz yere 
ölüme mah'kfim edilen adam Mı 
rar: . 

- Glınahnn ne ki böyle bir ce
r.aya layık görülüyonım f 

- Uğursuzluğun ... Atımın önü
ne ~ıktrn. hay\'lm Urkt o. beni dli 
15lll'llü. bundan bUyük uJhırsnt.luk 
olur muf 

AdalDCftğrz tcrt.'<ldUt u:ı c('\'fllı 
verir: 

- Benim uğursaılub'tlln eni 
attan düşünlü, kabul! Fakat senin 
uğıınmzlnğon da benim kellemi 
götilrtlyor. buna ne buynılurf 
Hangimizin ui;'llrsoz oldoj:;'llnu ıı:ö
renler söylesin! 

Ben no yaptmı, sen ne fehmettin, 
curip efsanedir. 

Vahibülld'rak kı müzdııt eyleslin 
iz'anmı. .. 

LAEDRi 

"'Bir tahmln göro, Almanya Alııur 
ecferlnl lıqannnk vm.lle.ıtnJ lta1ynntıı 
ra terketm1$tlr, Şark eeph inde meş 
gul Olan Alman kuvvetlertntbl bir 
krımımı ayınp !\&uııra eevkt.>tmealnln 
lmkftnı kalmamqtır. Halbuki orta nrk 
ta hnrp mcvııı.mı getmok Ozarcdlr. t. 
talynnm Hnm gomlrk\J fi! istıcrl bel. 
ki de mıllcrfnln ç:ırp1ştı~ o toprak • 
brda tekrar dlil·lli;mefc mOObur ola. 
caldardır. 

Amerflmn knynaklannm vnr<llA'f dJ
ğcr bir b!lbett gönı Amlrnl Raedertn 
Sofyııcb bulonu,u ınu .. r • l'llusoıını 

müW<attlo nlll.ka4ardır. Hu kaynak • 

hv Sofya '"' Vamada kWllyctU m1k.. 
tarda Alman ve ltalyaG denlı. acbay 
\'C erleri ~lunduğunu tıııllf!r vorfyo"" 
ı:ar. 

laamatlh blltUn buıılnr lmdlllk 
tahminden llcı1 gidemez. Bitler • Mu. 
90llnl mWlkatmın bnklkJ man:ı.51 ve 
llAn edilen mühim netıcelP.J1 ancak 
lıMlmtm Jnkl fındaıı nnm n ııa.. 

caktır ... 

H A :B E 1t - .\ '-$:ım nostası 6 EYLÜL-~ 

1 ~ı~~~:; =ii eı-.~--~-dWW_._-"_~_"'_PJe-__ ~_~~,:_-e• ~ :. ~ 
{ızlla ın Yunanis

tana yardımı 
----0-

Me.-ke:zden lıenüz cevap 
gelmedi 

Yunantatanda muh~ ııaılyo Kızıl 

ay tarııfmdnn mUmkUn olan yardımın 
yapılma.ama karar verllrrJşU. Kwlay 
umum mlldUrll Zlyo Taluı!n, bu hu1111s
ta deml§Ur ki: 

- Cemiyet eaas karartım vcnntıur. 
Yani prensip lUbarllo Yunanlllt4ndakt 
yardıma muhtaç halka ınfimklln olan 
muaveneti yapacağız. Ne .lı.ndar mum. 
h'11nsc o kadar atıraUe \.u i§l ba§ar • 
mak arzusundayız. Karamı tatbiki 
için ıwmgelen baZırUkla:-a ba§ladık • ., 

11Ave edlldlğlne göre bu le için Pı. 
ro vo SelAnlk Jimanlarlle bu iki Uman 
arasmdakl mevkilere uf.nyarak muıı. 
taç Yunanlılara ıtı..zmı ola!' malzemeyi 
götürmek 1lEcre bUyük tonajda mo • 
törler kiralanacaktır. 

Kızılay kunımu motörcUıerte tema.. 
gcçm~ ve motörcUlertıı talepleri. 

nl merkeze bildlrmJgt1r, Merkezden 
henüz cnap gelmeml§tit. 

Kaaaplar da zam iıtedi 
DUn, eehrlmlzdcld kasaplar • 

dıın mürekkep blr grup, belediye
ye mllra.ca.at ederek §imdUd nar
hın kendilerini idare etmediğinl 
cöyleml§ler ve zam lstezn13lardlr. 
K:rnnplar dağlıç fiatmm 515 kurtuJ.. 
tnn 65 kunı.sa çıkanlmaaw Ueri 
slirmcktedirler. Kasapların bu 
mtiracaatla.n tetkik edilmekte -
d r. 

lstanbul, Beyoğ1u vıı Kadıköy ev. 
ltntına alınacak memurlnr için dUn 
lmtfhnn ynpılmı§tır. Bu imtihana orta 
mcktc pmezunlan glrml,Ur. Talipler 
nrasmdıı.n mU:.ıabnka imtihanmı kaza. 
nanlar 15 lira asli mnqln tayin oıunn-
caktrr . 

• Dovlol limanları umum mUdUrO 
Raufl Bruıyıısb Ankara.ya gitml§tlr. 
Umum mUdUr, münakale vekW Cev
det Kerim İncednyı telırlmlzde iken 
esıLslan hazırlan::ın llınanlar umum 
mUdUrlllğU yeni kodrosınıu Ankaraya 

götUrmllştUr 

• Macnrtetandnn geth'tllcn maııifıı.. 
tura. buma ve aatenıeriıı tıçte Udal 
Anado!uya glSndcrllml§tlr. MUtebakl 
kmnı buradaki tacirlere tevzi edile • 
c ktir. 

• Şchr:lmlZe getırtllmla olan ıcau. 
çuk, fabrikalar arasnıdlL taksim edll
ml§t!.r. Yeniden bir miktar dD.hıı. kau. 
çuk getlrtllmekted'V 

•Yeniden Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, 
Osküd:ı.r, ErnlnönU, Sarıyer, ve Bey. 
koz knzıı.lnrmdan muhtelif eokaklarn 
600 ltLmtnı konulacaktır. 

• Fırınları kontrol için tcşckkUl ~ 

Münakalat 
Vekili 

Ankaraycı gitmeden euvel 

Liman işçileri ve 
denizcilerile bir 

gece geçirdi 
ı çllerlD ka ıave
ı n e onların 

dllekıerıaı d nledi 

Gumruklerde kalan Yanmak mı ~ 
sunl pamuklular Boğulmak ını 
~ ftFP 

Çıkartılma.ı için bir lormül Ya:a11: Kadircat1 /(~ 
hazırlanıyor Hamda en k~ilk bir ,ıeı 

Evvelce Almanyadan getlrllmlc; yoktu; san'h1 goktl'n )ek,-,. 
olaiı m!lhlm miktarda pamuk men nı ~iUlnmlyon oklar ., .. -~ ~ 
sucat partileri içinde "Zelovle,, kı) or ,.0 buıuiltJyordu. 1'

1 
·r ..; 

nescedilnı.lş 8Ull't pamuk bulun • ntsln a.ltmda ırumtnr .b; ~~ 
masından dolayı gilmrllklerde kal.. gtb:ydl \'C den!z Uıtf•~ IJV. 
mret.ı. Çünkü gUn:ırük tarüemi7' yaldızıarm diikUldUğll ~ 
de sunı pamuk ve yUnlU kuma.'.}. cam katlar durgundu. /. tJll f 
la.ra a.lt bir fasıl yoktur. Yalnız ctfüet in~ ~ılıarnuş, k~'~ti: 
tarifede sun1 ipek lç1n bir tarife mü-. gö·~unu tora ehl1 

pozisyonu bulunduğundnn bu sun'i fe~ıaı:ıyordu ,,ıı ~ 
pamuklulara. da sun'i ipek mua • Yüzme bl!ml~ordu ~e ,,-. . .MI 
melesi yapılmak hıtenmLs, fakat çin denizin zo,·ıdııo ,11.-:ıııı tJıı".# 
bu liekilde gilmrtik resmi çok yUk nı söylüyor gtnni>ordU· cıo~ı 
seldiğinden mallar gümrüklerde clahn mlih!..:ı b'r sebeP der' PJ 
kalmıştır. nun tm ,.h·eslydi .t;n ı;oıı t ' 

Bu yüzden uzun 1..amandanbeıi namadı; · denizİn ıc';!:1 doı; 
Tayyııro ile Ankarayı. hareket eden duran bu nevi mensucatın esas va vnmı:ınınk meseicıslnl jA 

mllnakaJO.t vekili Covder Kerim tnce. sınan olan halli! pamuk nispetJ rorı t:nvsiyesbıl do Jıf('O "J 
dayı hareketine takaddUm eden ak • gözönilnde tululB.rak mutedil bir yundu: ~~ -
pm tam demokrat bir VPkile yakıp. gÜmrllk l'CSIIliyle geçirllmesl için - no) Jo ko.radB ) ffill' 
cak barckeUo, liman f§çılcrt ve denJz. alakadurlar tarafmdıui yapılan denizde boğulanın, d31.-tf11 
ellerle b1r gece geçlrml§tır. milra.canllar tlcnrct vekô.letince Dedi keııdi~lni nl• 1 

Liman i§çllerinln gece bayatı bak. nazan itibara. alınmış ve d~ Uca. bağrına attı. .ıtı? 
kında evvelce limanlar umum mOdU. ret dairesi rei.<ıliğince bir ithal im. Hakkı \'ardı Dlo;fpliıı a.-oP 
ründen malCımat alan vıı: bu i§ÇUeri kbı formülü hazxr:lanmağa baş • mıyan su da ~te .. ı.-ııdJI~ ,-c 
medeni bil' l'efa.ha kavu§tunn&k için lanmıştır, Bu imkanın BUyük Mil. bir Afettir- fıılmt, l1' ,,ııt / 
hazırlanan projcyt tetkik eden •ekil iet Meclisine verilecek bir kanun ğulmnk hMiselerlndl'll llrf' , 
gece eaat ~2 de Oalata per§t!mbcpa.za. lAylbaslyle temJı? zaruri olmakla birisini tercih ıaz.nngc tif· ~., 
nnd&kl bekçi ınaballl dı:m11en w mav. beraber bir vekiller heyetl knnı. i'idnclsl ac1etn. bir nın~tğitdit• 
nalarm bağlı olduğu yen ziyaret et- rlle icllen itha.IA.t ya,ptbnnaı ihti. t-OŞ katlar J05af ıı e J 
ınıour. Uman i§çllerl nklllerinl ara- 1 mali de mevcuttur. hakkak öldürmez. 

1 
~ 

lannda görmekten fevkalade memnun Dostumun hareket .J 
olıDU§l•r n kendlabıi knhvelerine da. Sıvu kongresinin 22 inci bir Yakayı hntırJatt~ ,~ı 
vet et.ml§lerdlr.Vekll yQz&erce ifç1 ne yıldönümü lrutlandı 1822 seneslndo JcBPıJtll~ 
bcnıbeJ' kahveye g1rmlş ve burada has. 5 (A.A.) - Siva.~ halkı io;yan '\ardı; Derya Jeti; 
ısmnrlanan kahveyi lçrr.l§tfr. Bu a.. dün tarlht Sh'as kongresinin yirmi cıuh:ııule AU p~ :. :>~1 
rada l§c;llerln istekler!, hayatıan, uı. ildncl yıldönllmUnU icten teza.lıli - bir donanmn, 0 " u~ c [le :';.' 
tuaplan hakkmda sualleı soran vekil ratln kutlamışlardrr. • gönderitmi"tL ~::~ Jllr ~·-f. 
cevapları eheınmlyeUo dlnlomlştlr. Bu münasebetle eUmhurlyet ~ ra md:ı. demirle ~·. J;BPı.ıı tf 
Görüıımen!n sonunda vekll do bllmuka !anında yapılan törende knlabalrk ler bask!1ı ~erdfle k~'1ğı f)e ~ 
bele i3çilerc ka.hvo ıımııu1amış ve s1- bir halk kUtıcsi karşısında söz n- nm gcmbln_I. ıı~~yt ~c,·I~ 'I 
gara 4c;Uml§Ur. lan ha.tipler, ya.5anılan gilnün tnrdolar; gm • llll"tadL ;,dl 

Liman t111:rıert ile Dd. .,,,.t bu kahH~· kutsal önem ve .<feğerlni tl'bıui.iz herke" kaçma[,,"B ·~ rıJ ıı;fe '-' 
de kalan vııkll kendller:nl hiç nklm. ettirmlıılerdlr. ıla. kfıtiıılcrdon rı!nl gorilııtf 
dan çıke.rtmadığmı ve behemehal iyi Bunu mUtaakip Atatürk bilstU- ~~onı.~nı tutu tug • ..! 
1 b k t tacakla ın .. . . Hencı ne sormuş. .4 ,..,...ıf 

b r ayats ıwuş uru r ı 80)• nlin a.çüış merasim.! yapılmış ve bu _ Gemi<le cayır <',., .. , ıfl':~ 
liverek aııuşlar arasında aynımıştır. sene bUtUn teşekküller ve mUesscı- k '-

1 
k mı i .. t~r!i1111ı; ~ 

l ,-.:ı-- l ıı.k euup O nUl ı: tıJtC se er ~ çe e 1er konmuştur. .,erin rin boğulup v --~ 

Milli Şef 
Evvelkı gün Bursayı 

şereilendirdıler 

Bursa, 6 (A.A.) - Relslcumhur 
!amet İnönü dUn 11cltrlınlze gelmiş· 
lerdir. 

Milli Şef bura.ya. gelişlerinde 

olduğu gibi Susurluktnn itibaren 
otomobille devam etmlıı oldukları 
seyahatleri csnasmdn da geçtikle
ri yol boyunca civa.!' kaza, na.biye 
ve köyler halkının da e:ı içten te
zahUm tile kar§ılanmışlır. 

TarihJ kongrenin toplanmu:ı ol· tersin• ııor:~ 
duğu Sivas l;p~l l>ntıride ya.pilan Son~ serin serin . ~U~ 
geç t resmind n ~ :kongrenin tercih -etml • kendi ını .,., r,1 
t.oplandığı salon ile AtntUrkUn oda. den aı ağı atmı;;. ı~ııne ,,ıt f!l'd 
ın ziyaret edilmiş ve Ebedi Şefin gclmıi· yaııısmı ; dolU 1., ( 

aziz h~tırası derin bir huşü ~in- la rastİamıs;" orııŞ~ (ılfl11 ; 
de tazlmle anılmI5tır. Jçlodekilcr: • 

0
,, ııl 

- Sen !azla. gcliS l 
, Servet Berkin öldü batıracaksın! ~~· 1-Dlycı-ek denize 8f'. 'ol" (1 

elfno bir seren g~ıll ~~ 
mu, ; sabaha kadJlr ,:ıııııış! il\~ 
in ınr \"c :ıJıllc çıka t.-tı'1 'I. 

Feyzi }~fe.ndl bu :~dl~;Çt Ct' 
ahbap bir nra~s ~ 111rt , • 
tımu-.. Tarihçi ı\ 1 tıırltıll' 
Pasa da dlnll'nıi'" 'c 

den heyet dUn Fntlh, EmlnönU, UekU.. Güzel sanallar akademiıi 
dar ve Beykoz kazalarnıı tcltif et • 

Ankara.dan vcr.1.len bir ha.be. 
re g~re, eski d: ticaret dairesi 
roisi Servet Berkin, on gündenbe. 
ri çekmekte olduğu zatürreeden 
kurtula.mıyarak vefat etmiştir. 
Servet Berkinin dış ticaret dai -
resi reisllğiıı<len aynldıktan son 
rn maarif vckıllcti lal'ını ve teı. 
biye heyeti nzalığınn tayin edil • 
dlği malfımdur. 

mı.,. i defi ~ 
Fc~ :ı:I cJcıııli dell :ıı.b o ' 

~emlılc kal-;aydı l<e , c ~~ 
Denizden korkm:ıd• (; ctflf" 
kurtardı, En da f"pııı. ıır! 

mlşUr. Kontroller sonunda. Eminönü yüksek dereceye çıkarıldı Adliyeye memur alınaca:; 
ve Beyoğlu kaznlnrmdakJ fınnla.ra Şhndiy(' kndar ortanıektep me- lstnnlıul ıniidıleiumumillğlnıll'n: 
fazla. un verilmesi karar~t.ınlmış, !. zunu a.lma.kta. olan Güzel sanat lst.anbul ndliyetımde nçrk bulu • 
yl imalAtta bulunmıyan fırmlar cezıı- lar nkadertlsi, bu ders yıl.mclıın nan 1000 kuruş mn.arılt kfıtiplik • 
landırılml§tır. lUbaren lise olgunh:iunu venn.İ.§ tere mC".rnurin kanununun 4 Uncu 

• Adliye yaz t.ııtm bltnuş olduğun.. ! ve resim §Ubesindon ml'ZUıı olmu~ j madd sinde yazılı şaı Uarı haiz \'e 
dan bu snbahtan itibaren bUUln malı. talebeleri alacaktır. aııktil nuı.klnesllc .ecri yazı yaz 
kemeler aı,:ıımır;ı normal fdıı.Jlycte ece;. Akademi bu suretle yilksek de- masmı bilenle1 ras:nda müsaba _ 
mlşlerdlr receyr. çtkartlmtştır. Mezun tale _ ka imtihanı yopılarnk mürıaaiple. 

* Maltepe • Gutsuyu :uislnde ya. beler yüksek mektep mezunllln • r1 nlınacağnıdnn mlisabaka lmtiha 
pıls.n tetk1'derde bu mmlfl.l<ada zengin nm lın.klarmdnn istifade edecek • nı giinU olan 18 Eylül 1941 per. 
ı·n tnbakaları bulunduğu görUlmUş.. terdir. §eıtıbe gUnU 'Saat l0.30 dan bir 
tur. İstanbul belediyem bt:nlarm lşl Kayıtlara. 15 Eylfılde başlana gUn evveline kadar bir dilekçe i-
tilmesi lçtıı aynen tetktKl~r yaptır • ca.k ve 29 Eylnlde nihayet veli • le İstanbul adliye encümeni re s. 

ntc ten dahn fn<;JJ.f r: 

. "l tirt' 
Acıklı bır 0 rP 

TiJrit Mıuıı lf ccııU.ve~!Jl ıtff 
işleri bilrosu mullB~~c' ~ 
tUneliD kıı..ı Sun& O 111~ duğu bastnlıktan kutl 

11 
tıır· 

metl rnb.nnna kn''1.l~Jll ı<l ,~ 
dünkü gUn Erenk!S.rd

0 
dtid ' J' 

kaldırılarak FeriklSyllJı f(eı:etil ti' 
lığına dcfnedilml§ur. 

1111
fl,1'fi 

Allahtan sabır ve ıner 
dileriz. maktadır. lecekt.ir. Jiğine mtlra.cnat etmeleri. 
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Polonya 
8 

harbıne ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

\'lll. - UBt\.Y KOI.11UN 
A rr.A TTIKI.ARI 

OnUmür.deki yol dilşınan elindekı 
Roslowice köyüne gidiyor. Yolun 
iki tarafı batakİık arazi. Köyün 
arkası yUbek tepelerle çevrili. 
Vnrt.he nehri geçilecek, köy ve ta. 
pelcır l gnl olunacaktı. Muvaffakı
yetle neticelenen bu harekette ku
mnnıdn heyetinin yüksek kabiliyeti 
bliyUk rol o}'l'l.lldı. Ş.iddetli topçu 
at~imizc rağmen nz yor kazanı • 
yorduk. DlŞn.an kuvv"Ue muka -
vemet ediyor. Polonyalılar mU&· 
fruı ctuı.ekj!umı.sunda. muktedir ol· 
duklarmı aıgor geçen günlerde oı. 
duğu gibl gösteriYorlar. Karanlık 
basmak tizere. Piyadenin taarruzu 
durdurulacakkC<n, kumandan, l{oJ. 
im idaresinde bir tank milfilezeııi• 
nin piyadeye ~mı ebn<>si için 

emır veriyor. Piyade ile bcra.OOr 
tankların taa.ıTuza. ıgeçınesln.l Koll 
teklif etmlftl. üsteğmen Koli, düş
manm mem aldrğı araziyi dUıbtln
IP iyice tetkik etmişti, KoU. taar
ruzu kumandası altma aldı ve ha.o 
talcl araziye ragmen piyadenin 
yolun sağına ve soluna yavdmasr
nı eırırettl. 

Nehri kauçuk J>ot1a.rln geçe • 
cek olan topçunun tan.klan 
takip etmt>Siıu söyledi, Tanklarla 
Varthe nehrinin kıyılarma kadar 
iler1*ebileceğiıı.i ve düşman top • 
çu ateşini üzerine çevirebileceği • 
ni vaad etti. Haklı çıktı. Dli§man 
ileri hareketini durdutmııdıtı tank 
kolunu nleş aıtmn. nldı. Kay o.lev .. 
lt-r iç.inde yanıyordu. Peyooearlz 
dilmıa.n ateşinden serbest Juılmıs. 
tı . ."•ehır bir buçuk metreden .ae.. 

rln olduğu için t&n1tlarm geçmesi.. 
ne imkan yoktu. Teğmen K oll 
nehrin derinliğini ölçllp tankn ibl
ııeccği esnada vuruldu. Yaram çok 
ağırdı, Fakat piyade elayı bu es_ 
nada nehri aşnğı taraftan seçebil 
mi§ti. Roslovioo köyü sol cenah • 
tnn taarnıza uğ:mnuetı, Kara.n • 
itle adamakıllı bastığnıdan, tank .. 
lann kendi topçıı veya kendi. tank 
larına a leş etmeleri t eh lik-t!sl me • -
cuttu. 

Çok ıhtiyatlı davrannıalc Jfı.zmı 
geliYordu. Kauçuk botlarla geçirL 
len -toplar faaliyete başladı. Dll.."
mnnı epeyi hrrpabdıktan oorıra 

ltöy ve clva.r tepeler işgal olun .. 
du. Piyade, t.a.nklann sayesinde 
taaıTuzunda muvaffak olmtı.§tu. 
Tank müfrezesi :istira:!uı.ta çekil -
meden evvel, çamura saplanan bir 
kaç motorlu vamta.yı yedeiine ala. 
rak çı:luı.rdı. Alay. Skoda. fabri • 
kuı ıınamfilatmdıın mlltetekkil mo 
torlu naıta1ardan pek ~ istifa.. 
de etti. Fa.brika ~lam nıa ı Ç1 • 
kanyormuş. 

vm - ~UBAY Ztİ:GLlmtN 
ANLATl'IKLARI 

Hücum! Tank kıtaatma men -
olan bfder hı lrolfmeaiıı mam 

fimı kavrıyoruz. AUuneti farika • 
mrz zatnn bu kelıme. Polonyalı -
!arı bir çok defa nefesleri kesilin .. 
ceyc kadar !kovnlamıljtık. Mııama. 
fih bugUn yeni bir şeyle ka.r§ı -
IR§aeağız. Bugün. sekiz günlılk bir 
muharebeden ı:ıonra. bir buçuk 
milyonluk bir şehre ginnek üzere.. 
yiz. Girebilecek miyiz? Milda.fıuı 
ha.ttı yarılacak. mı? Şehrin ne 
baldo olduğunu tahayyül edeblli • 
yorum. Mu.hasımın neyt> benzedi .. 
ği de ma.lüın.. Keşif tayyarecileri 
§ehrin b:ı.rikaUarla çevrildiğini ve 
bUyilk bir mukavemet gösterile .. 
eeğine dair emareler gönnUşler _ 
dl, Sokak ve ev muharebeleri ola.. 
cağını hegaba kattım. Gece. Sa .. 
bah taarruza geçeceğiz, Tanklnn _ 
mtz ''kirpi" şeklini aldı, Kirpi şek .. 
tini almak demek, namlıla.n dllş • 
man istikametine çevirmek damek 
tir, NöbeUC§e etrafı tarassut e .. 
diyoru. Şehirden mennilorlc «3e • 
ıtm ~önderiliyor. Mermileı etra _ 
flmDda arar vermeden, inf'ıl.A.k e-
diyor, 

Baı.lı saat bet. Gece i&tfr&ba.t 
edeceldten slnirlerlmlzin gergin • 
Uğinden üıUra.ba.t cdememiştJk. 
Alıı.y kumandanı bütün subayl rı 
et.rafında toplayarak 'iu?.Wn g~"n 

t.nlinıat ve taarrtıı. ~ 

b~dlrdi. B ııuı. veril~ P1oı_;,I lüıfün başında tank tıl)ll)) 
ve diğer ikl ta.nkl& c)ti· 
da.nmı himaye etın ~ 

Sabah satıl aıtı. ı<.ıf;;, 
_,_ . . --' t n!dr.lC· 

mun. ıçm v~ye ~ '-
ha hızlı çarpı;ror. ~.O:;. 
suz bir kelime sıırf~~ F d 
dan eoldaıı veril~ 
ler duyuluyor. 1~ ~ ~~ kullanan er vo te 1tn"' ~' 
sizce blribirlınizC ~o~ f.!. 
den dJş&nya bSkJY~ıı Jl' 
arkasındaki moto~.1rr>''# 
şallah yolda ~ı', '.:# 
mermiler JSWc ~ıfJ' ~' 
~or ve iddetle JW .. vefl'1• 
nrııız emri telS~~. d 
kurun adı ''Buffş.ı"' a ~ 

. ••J3Ul> 
şu onıir geldi: 
taaınıza g~." '.ti' 

ıs.ıı0"'''1 P'. 
Tanklar yuvsr ---r. !ıo 

bölük ~ v- ID"" f',.;ö' 
da. yfl.beJt p~ ~.~ 
yoldan ~ ~ ;Jıi t \ 
miz bulunan ~'()]un ~ Jt 

ukurlardan cf;tiler "' 
dı. ror 
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''en v 5,tnın <'ok iyi n•nceğmı 
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C\' nınnasız fik rleı 
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,.. , d. .,a .. 1, ·eıtnr ~~-· ı •a · r · 
r t • 1gıl, fakat wniden 
e · .... st • 

t• "t ı:ırns 1 CYcn lı· r kn<' ınlin. 
. :ı ı· c er oldu~um: üm:t 

ıtı •1 ıızıın "ı>ld' • . r ., .g nı ku \'dC\ lc-
c ·, uı ~ , t • • 

~ı r.ın ()•· • .... f • ll . . 
)t: ha • MAJ. '' ul ', 
"lr:ı ııı u\ ~ ink !l.ıırn.ı uğrn-
cr •- rnıt cct li ,, •a• ""il ~ ,1 , c m ...... ıa. e-

lı "son ('ı-ı · .,.,, <:&rfınd ı Anglo· 
"' hctı,·ıaıı;erı.ralizmin.n 'l.klşa 
~· lııgiJt ~a. buna, dn.iın ziya 
i>j} dcvıc~~c v~ Amerika Bir
ıııu t-ıııı h er1n1~ alclıklnn ted'a J f:a ~~ blnn sözde m!Jli 
bıı l't:ıı::ğ8 zurnu ile haklı ~ı· 
tttrl\•. n-:eınr'~aıanndonbcri. 
dtıı ~r flln baE'~cUn harici siya. 
llıt~ ~'tnj ha : Z '°~\lfınt te>ı;kil e-

S daha ;~ııın bir ifadesi dc-
1\11 :ı~aılıır ohru olıır. 
ııa.t\·e:t de1ti·eseıesinin Çör<':l 
t tbctt- arıuı,,onu ile mü 
'l r t ""r ol • -
~lib ~adür &.rak göstcramesl. 
ı.. IJı ,..._ Cll('ri değil fnk& t ... tılta .... ~, .. . • 
llı.ıtL \'elenanı U7.cnndeki s!.zli 
Jr:"'l:catd·r elcrin mantıki bit 
'"ti l.t ... 

•~llıı eıtrlc ı 
-~~ bıüh1zn ' . rao üzerin(' hü· 
~~bir hötgl'ürk menfantlerı 
llııı 11 hatırı ede vukua gelm'~ 
.~Ylc de atznakta 'e makn

o~cr 'l'ü ':rn <ıtmektedir: 
\'~ ~ r iye, galibin payı 
lıl ~ ediltııı ·c~cre orta şarktn 
lt Jr.~at!ı bır nüfuzun lıer tür 
\''n~ı ıc0.:1inc enerfk surPt· 
~ !büdar; arsa, haklı bir da
t.""" İt, h.ı a <'dtcektir Ve '" .. 
~t' • ç k' . "-' 
~-'1 llıerınd ıın~nln 11lmdly" 
~-~ lliylllı c 'SilphC' f:'h~C'd ği 
·~ tn ,. etindeki dürtisUUği! 

ti!....-: •• thllcccıcu 
._'"GQij ıh 'l'U r. 
~t tu tı~ · rkiycnın bu dü-
~ !dır. ~~Uit~bara alınma
~. ~~tri 1'U Aıncrlkan rad 
~"' r ""· it rlr to(n'aklarm"- ""!\(! • U!' \' • -... en " erıcI radyo mer t • hı..... ,, aptığ • 
~L-...tıc1 1 bir emiıwon-1 "t'J nıuh.... . 
llt'ıaıı 11nıulr\· -.~ı!Ucrin Tilrk 
~~ln v ~Yca!nin bütün bu 
'tte~ otd1;g~ Yere bir ç0k gü
~~ 'l'111tı\'e~kr'indedlrler. Di· 
~. lıırıau il c efkan umumi-

~ alay ebno&te· 

't 
'ıtn. r-_ 

· ~s 
.. , \Uı blektebi profcr·· • rirıden Jsvcc-li A. Ml:.'NGHAM 

Çeviren: H. D. ~~~a 113 
fit ~~t 8oıı~Yetin keşfi.n.den kendisiyle aJ{ı.kadar oldum.. Ken -
'~ htı<lutları bUtUn I>ani.ınar- disine niümkcreye giıi.~yc vrı 
~~ eıtıır .,. na ve. lim:ınlan- planlan tetkike hazır olduğumu
()•~ettı fb-are~ın.i§ ve İngiliz ıu bildirdim!. 
tıı.' J ~ir-l eınerncleri i- - Peki, bizim memu.rlarımrz 

~
~~'- ~tat!_r alnunıııtı. si7.c mtil'acaat ettiği zaman n.çııı 
~~ fı° ınemurları hakikati söylemediniz de onlara 

ı.;..~ t-. anhnarkadan bu adanun saçma sapan planlar Jll' 
;:~ ~~Ue ~i . kan.idiler. ı:indc bir mecnun olduğunu söylc
~ti '";~ ntna\'t mühcn- diniz? .. 
~~~Çantasını bula - Fabrlkntör bu suale §U ccvrıl,ı 
~ "tı,.,,_~lt1; düştUier. vermişti: 
~ -~ edilen fabrika· - Çilnkü mUıa.caat eden ki 

\ ıı..i 1-ti.... tniihirn !puçtarı Alınan gestapo memuru olduk la -

~~~~1-tn:da .,., ·ıu·-...,ar rmı söyleyince korktum! Bu plan.. 
~ .,,.. •"" ı larla al8kadar g6rUndilğUm için 

~~~· .da 
ı.~ ""tl"" ~ ba.şmıa bir bela çr.kacngın n çe. 
~ ~ ~~ttı bihnt lıa.ki.ld hUv!. klndlın ! Onun için hakikati söy • 
14ıı "'ı , ~iti :r>ıa:nun 1, dedi, liyemedlın! .• 

I! ~ili tı r arasında - Peki... Ondan sonra k:encli-
ltilcrrc ~arp gemisi sile temas edebildiniz mi? 

ıördliğüm f.s.:tı - Hayrr! .. Fakat.. 

H A B E 1l- - Akşam postam ..., .. 

- Falmt? bildiğinizi söylemC'k 
tc tereddüt ederseniz sizin cim:
yetle aliı.kadar addedilecef;lniz. 
herhalde takdir etseniz gerektir! 

- Benım cinayetten hlçblr 
malfımatnn yoktur! .. Toreddilt fi 
lan da etmf rum! Yaln·z sizin 
menıurlarmız.ı:ın wnra da csra • 
ren.giz bir ad.nn daha rona mUr:ı.. 
caat otti!. 

- J<~rarengiz bir adam mı? 
Size bu adam da mı ayni mesele _ 
den bahsetti? 

- Evcıt: .. Bu adam tuhnf bir 
trnnı>ızca konusuyordu. Jiü\•iret -
n! bildirmek istemedi! Fakat ken
disinin Alman olduğuna kat'iyyen 
eminim! .. 

- S~ze bir l<.'klifte nıı bulun • 
du? .. 

- Evet!. Dernlıı :>anımdan cı _ 
kan gnrlp kn afetli adı:ımı tanıyıp 
tanımadığımı sordu. Tanımadığımı 
söyledim. O 'akit elindeki pliınla
n satınalınnk niyeti besleyip b s
lemediği.mi sordu. Hayır! dcd':n. 

Bunun üzerlnc ba..-ıa bu pUı.°nla • 
rm cümlesini bu adamın clindC'n 
alıp kendilerine verecek olursa.m, 
Danimarkanın iikıbati pek karnn.. 
lık bulunan böyle bir zamnndn 

BiR AJANS 
1FADESI 

Zaten kam;ık r:c anlama. 
sı müşkül oldu dünya vazi
yetini ay~ınlatmu:ra ça/r! • 
mak va-ııfesini üzerine alan 
ajçans ba.zan hiisbiitün an • 
la~ılmaz bir hale gcti.rmc.~
te veya anlamalı iC"İn, insa. 
nın bir hayli hah. - yorması 
iaz•mgelmelltcdir. 
Şu ci.:mleyi ohılı·alım: 
ur" ' .. A . r d 
~ur:.:rı mcrı.•an ra yo. 

su, spi ~-:ri Ti:rk tnprahla _ 
nn-ian, bir T iirh mdyo ve _ 
rici ,.,.,Pr! e-:·,~.:<>11, rıpt iJı Nr 
cmisy:mcla. ya~<'r ('ı mi;Ra. 
h:tforin Türk efkarı um;ı _ 
m;,.,,sir•:n lıii•iin bu infidi. 
r. ;n }'ok yeı·e bir "çok gürül-

tii olduğu fikrindedir.,, 
itiraf etmeliyiz ki, bu i. 

iade, ajanc tclgrnlları ara
sında rastlanan muğlakla -
rır., en açığıcl:r. 

TI~SıLER ve 
KASAPLAR 

Ta '.:ilerle kascv!arın ay. 
rı ayrı zam ist :m:derinin 
bııcür.c rast"arr.'l"ı ve gaze
te siitt!°'larına OJ nr günde 
geçrr.cd bazı il•tilaf! ıra yol 
C:"a::!ir. Biz burada i~arct 
etme 'ı i .. :criz ki ne hasap
l 'lr, ,.~(ör, r.e ro~:;r-lı.:r kasap 
tır ve t"Wtı gü de müracaat. 
larmm :-n 1" ben-"rl.'l.lcrile 
f.',..b:r :ır'~a~: rr..c:ıcl!t deiW.. 
c.ır. R. 

HAVACILIK _..,. 

Bugiinii l 
. 11 
derinde e 

al'·e
€·u.~yet 

~,. 8:· rr: asra }'akın bir zaman
c~r ki hava sana ~ii bu 

t aJ\sada çaf ştna "ta"' r 
Yazan: f... 

I Duııya fal:ır knlcnnın biıtiın bir 
.. x .andmr.nlannı muharebe safların _ 
~ d'l caJıı an tan arec l•j .. lı:ırcad ğı 

biı· . ırud:ı, ha\a vasıtalorındn crn
ni) et arnmnk taın zaman nda dli. 
:ıilııL llUs bir tedblrd,r. Civa dam. 
ın~ı -· ,, ele avuca aı~mıyan. oy -
ıınl; ve r f ıcan sil ... !ıl~rııı her ha. 
ıct tl--ı.rJ.! bir tarafları faı.l.ı 

olur.>:ı, itim" olaııl.ırın b.ıc ho _ 
\'a \ nsıtalaıırıa binmPktcıı \'azge. 

c l.icr.ıu goı·ebilirfz ... 
T ıy:-, nrecil k ba .J::ın ıçta bclkı 

de du tiniılJ.u~u b:bi korkulu ve 
fazla heyecanlıydı, F .. k:ıt z mıuı • 
la V(' birço': c m"kler hur~ı,.narıık 
uçuş b.ı~..ııı i •in ı.c,. nır J b..r şek • 
le g1, nl., bu' •r.nı&.!<W. ı. .Kuçiık 

UZ.} ij, ,ö:-r.ıcıltte H zayıf nşa C-

d.ln. ~ır noktı:.:l;r :lan kopm• 1: 
~ · rmektcdir. Fakat 

oo"le f a tiı akıbetin tf'celU et
mem ı ) olunda da bil) tik cmcl• 
, e ~ •). C>tlcri:ı did n~iği mutlak -

bir üı n 'c .., bu lıı; ı 
bir f ır H r .. L 1 r 

11 00 scr.e~ınc. 
h:n•a 'an gc" c .. k ta 
bol nıUkaf •Ua · n_ .rı. 

1 
Her tırlu nn.:, \a.sıtnl.uın·n, 

lı:ı. tt.ı ' r:ılnrın biıc do.n.~m::!Sm 
41 cin ıı •ll k bir e:nn·y~t havası L:.ı-

b::o:ı b·n fr:ır" i·k bir • 'T'ı' e or. 
ta~ n konınt tı. V t' b:: de ıiz o~ • 
masını b r I r~n z r • ~ ıiot, 
ufacık t~~ :u jn r" . ı~ıken. de.. 
nlzdcn l '- tor .• ~' hı .. r re i ti -
rok etn~ k f' ı. tl' tfl • t nın 
hnyat:nı 1 •• n. v~ c İ•loı.iı. Bu su
r etle tn) ur nın herh:ı:ıgi b r n _ 
ı··ı:.~ı ilıt m ıll ltnrııı ıı fa, t~vyare 
cınin ö!ün'd ıı kurtıı. l:n'l"l düşü. 
niılih·ordl'. 

bana ıstllıfaf edll "miyecck bir 
para teklif etti! .. 

- Para mı Mil:t:ınnı söyle -
mek ist miyor musunuz? 

- Nıçin sü~ i(?Ulek ı.stemiyc -
ylın ? .. 

- Mcseüı, ne kadar? .. 
- On bin ste.rling! .. 
- On bin stcrling mi? . Bu 

plAnlar i · ·.n bu kadıu- para tt>klif 
edl!ii sizi 11tiphcyo düşunnedi mi" 

- Tabii diınilrdü ! Fakat bunu 
tc:klıf eden kar-Şundaki ndam ah ~ 
vale gayet vü.kıf olduğunu göste -
rC'cek o·r r.c-kilde konu5uyordu. !q 
ll'rin durm~ya rnnhküm oldcığuun, 
cok ynkındn fabriknbnmmn işl<'
ı·i tatile mecbur olacn;]mı, binae • 
nnleyh bu plfınları kendimiz nl • 
sak dnhi asla istifade cdemiycce. 
ğ'mlzı , o::ıun için pC'f'in pn.r'."ı eli -
mizo gec;Jrmenin elbette dnha doğ 
ru o1 aerığını söylüyordu ki haklıy. 
dı. 
-ı Ptki, siz bu adama teklifini 

kabul ettiğlıtiz cevabını mı vc'r • 
diniz? .. 

- Evet! .. Yalruz bütün plii.n -
lnrdan ne kastettiklerini sordum! 
Bana cevap olarak 11cjmürde kıya.. 
fetli adamın elindeki çantn.da bu_ 

,uıı dl'· .ı id i ~ cdl.!ı>miyccek bir 
d \' r..ı ) ,:1 km. t .} yareciliğin 
böyle •o ,. ıddm dm r.da ltal::ıcoğı • 
nı dti"İ..1' nt'li b;le hatalı olur, Ve 
tnl.rt 01 n la: .... iü:ell"re tali dıye 
erk knJ ... r da g~·z göre parmağım 
gözüne dıycmıy~crf;':z. ı 

At, nı aba. vapur, t r{'n V(' tr:ım 

vn) lora oluık nh1)n ,·erdiği bir 
cesaretle ''e hl,. tehlike sezme _ 
den blrıenıcr:n yüzı:'le dok":ınına 
b'r hava seyahatinin on dc.kika -
hk zamam tnvsiye cdHmi<ı olsn. 
dt'rluıl r<'ddederler ve belki de 
böyl<' bir st'~·nhntin sadcc tek 
lif edıimi!i olmasının heyecaniyle 
dakikalarcn titrerler. Buna sebep 
olarnk. fc>na P'rop:.ıgando.ları, bi _ 
len. b'lm y<'n. akıl erdiren veya 
crdimtlyenin ı..lu orta sü~ lcdikler! 
gösterilc'Jliir, Öyle ya... Vaktile 
olmuş lıeıhangi bir kazımın, veya 
kulaktan kulağa duyulmu,, gelin 
güzel b:r lııidlsenin tafsilatı ef _ 
s:ınelcştirilerek hiltayc edilecek 

Bugiln Eut ... k bu g'bi t~dbirler 
~üllinr ':>lmuRtur. ?:fan~ın elli be~ 
kiloınetr"lık n g niş 'cr:ni lngL. 
Uz p:lotları s:rt üstü ·uçuşln ve 
bir göstC'ıiş mahiyetinde üç tay • 
yare ile aşarak, dünle bu3ünün 
tayyareciliği arnsrnd::ı güzel bir 
mukayese yapma!;: fırsatını verdi -
l~r. BugUn lçln Manş bir oyuncak 
olmuıı ve savnşlar daha ziyade 
binlerce kilometrelik Atla.nUkler 
Uzer ndc başlamıştır. 

l ~·09 • 1941 devresi tnyyarc -
t'lliktc e.mniyetJ yüzde on n'spe • 
tinrlen 'Uz ie dokf:nnn kndnr çı • 
ka"ll1ak h3.h~iynrlrğına ermiştir. 
1'nyynrc gövdelerinin sağlamlığı, 
motör n.henginln aksaks1zhğı cm • 
niyet tedb'rlcrlnin ve işaretleri -
nin b:tŞmdadır. 1908 e kad!lr t&.h.. 
t.n ve Japon kC.ğitlarmdnn kurulu 

lunan bütün planları, vani o çan. olan tayyare minyatürleri ya'Vll§ 
tada ne varsa os!arı is~ediklerini yavaş dural ve çeliğe doğnı ham• 
söyledi!.. le yaptı. DünUn kolaylıkla yırtı -

- Siz mUhr>ndıs n çantasmd'.l lan tayyare ve kanat kaplrunalan 
tahminen kaç plan görmtistıintiz"'. bugün artık delinmez bir balo gel 

- Bu hususta knt'i. bir şey dl. Kınlan dikmeler bU':ülınüyor .. 
söyliyemcm. Fakat ban~ anc:ı.k L l'ayynreler tabii cesametlcrini 
ki küçük plil.n gösterdi, ÇantııC:ay çc::tan ~nrnk art·k devlerle boy 
sa birkaç tane rılan daha olduğu_ ölcllJ:ıecck bir m:ınzarnya e\.işU. 
nn eminim!.. Hele Avrupa nizam harbinin 

Fabrikatl:rün verdiği bu izahat ortayn çıkardığı yeni yeni tay -
tnn Hollandalı drltna\·t ın:ihendi. ynreler nkıllan durduran teknik 
sini tnKip edenlerin ve şllpheslz neticeler \'C'rmckle dC',nm ediyor
nlhnyet feci surette ölclürüp esra. lıır. On üç bin metre irtıfna çıka. 
reng!z çantayla planlan alanl!ırı~ ca.k bir tnyyareu n zaman mef -
lngiliz olduklarına şüphe kalnıı • humunu h~e sa~·aca.k olan saatl<' 
yordu. yedi yUz elli kilometre ~.ırnU, u. 

Alman g~li polis memurlan c;ucunun bir kazaya kuı o:ın git -
t:ı,brikatöre müracaat etmiş olan mesine rr; :iı:.ao.dc etm•' ecek kadar 
bu İngiliz casusunun cşkfilini tef- kısa zn..-nanda hedefe Ynrmakta • 
bit ettirdiler. Casuslar hakkında dır. Bir sril bomb::ı ~iikti tJc. diki 
bu suretle ip ucu elt> geçlrilrniş ol ne dsl:ırak borıbalarım attıktan 
du. sonra tekrar ok g'bi boşluklarn 

Ji'akat ::\iman eykfıl merkl'zc bil ff"'lı,rarnk kn:ybolan tan·arenin 
dlrilince i5 tekrnr fevkalade es _ kanadı kıı ıbnaz, gchrde~i parçalan 
rarenglz bir -şekil alıyordu. maz bir halde göz?nünde durmak· 

Zira Berlinden eşkiıli hildlr·ı • tadrr. Iııtc bUtun bunlar bir tnyya 
mi~ olan adn.mrn meşhur Hollan. re için emniyet ölçilsU olo.~ilir1er. 
d:ılı dritna.vt mUbcndisi Van Gron ı Yoksa geri kalan emniyet fGlnfü 
oldufu bildirildJ. ikinci derecede rol alırlar. 

(Devamı var) <De\'amr 6 ncıda) 
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tere ıtöre dllnn vınJ)-.·tlne bakn 

- - -
rıiştik. Yeni gelen haberlere gö. 
re bu denizaltın·n Alman ol· 
iuıhl sanılmaktadır. 

Raşid Geylani Tecavüze uğrayan· iRANDA Roytere göre 

Şark cephe
sinde vaziyet Sovyet - Almar 

harbi 
L • rat 

Ağır Alman ıoµJ:r:te 
bom bardı 1ian ed.ıiyor 

Amiral 
Raeder 
Sof yada 

lr:ın Ba~rıekili istila mı etti? 

&>vyet _ Alman harbi bütün 
ı detiyle devam ediyor. Dün 
sredilen Alman tebliği şark 
pl esinde tam muvaffak Yetle 
ticelenen harekat oldu~u. 
İn"' ·adın muharasr devam et· 

· ve şehrin ağ:r Alman top 
n ateşi al tına alınmış bu· 
uğunu, Estonvanm düşman. 
temizlenmiş olduğunu bil· 

.• ınektedir. 
Bu hususta Londradan . veri· 

len bir haberde şöyle denilmek. 
tedir: 

Alman radyosu Ladoga gölü 
üzerinde ve Leningradın 20 mil 
şarkında bulunan Schluesselburg 
ile Leningrad şehirlerinin çar· 
şamba gününden itibaren bir 
çok defa a~r Alman topları ta· 
rafından bombardıman edilmi~ 
olduklar.nı teyid ediyor. Bom. 
bardımanın dün tekrar başladı 
ğı haber almmı;tır. 
Diğer taraftan Sovyet tebliği 

bütün cephe bovunca şiddetli 
muharebelerin devam ettiğini, 
52 Alman tavyaresi düşürüldü· 
ğünü ve 28 Sovyet tayyaresi 
kayb~dildiğini, Balt1k denizinde 
hiç bir Sovyet harp gemisinin 
batırılmamış olduğunu bildir. 
mektedir. 

Moskovadan verilen habere 
göre, Sovyet tayyareleri evvelki 
gece şimnli Almanya ve Berlin 
üzerine bir hücumda bulunmuş· 
lar, yangın ve infilak bombala· 
n atmışlardır. 

Sovy~t :::tihbarat dairesi reis 
mua"in ı eningrada giden demir 
yolla , kesilmiş olduğu iddi. 
asını t kzip etmiştir. 

Berlin ise Sovyet hava taar· 
nızunun vııkuunu kabul etmekte 
fakat muvaffakıvetsizlikle neti· 
celendifüni bildhinektedir. 
J\merikan muhribine 
Hücum 

Amerikanın "Greer., admdaki 
muhribi lzlandava posta ve mek 
tup paketleri ,götürürken meç. 
bul bir denizaltı gemisinin hü· 
cumuna u ~radığım dün kaydet" 

Bu hususta Amerika cümhur 
reisi, mutaarrız bulunduğu tak. 
d.irde ne yapılacağı yolunda bir 
3Uale Amerikan bahrive kuvvet· 
erinin mutaarrızı imha edeceği 
evabını vermiştir. 

Ru:r.velt, taarruz esnaı::ırufa 
~ıinün c:ok aydınl'lı: ve rüyet şart 
arının mükemmel olduğunu 
•aydetmi~tir. 

Mumaileyh, mutaarrız tahtel· 
1ahire karşı sil8.hla mukabele 
eden Greer muhribi süvarisinin 
hareketini tasvip etmekte oldu. 
ğunu söylemiş ve muhribin h.iç 
bir hasara uğramamasından mü· 
tevellit memnuniyetini izhar ey
lemiştir. 

Amiral Raeder Sofyada 
Sofyadan verilen bir telgrafta 

şöyle denilmektedir: 
Dün neşredilen resmi bir teb. 

!iğde bildirildiğine g-öre, kral u· 
cüncü Boris evvelki gün Alman 
donanması ba.c;kumandanı bü· 
yük amiral Racderi kabul et
miştir. 

Saat 13,30 da kral büyük a· 
miralin serefine bir öğle yeme. 
ği vermiştir. Ziyafette prens 
Siril. Alman elc;isi M. Beckerle, 
amiral Schustcr, başvekil profe· 
sör Filof. harbive mızrrı general 
Daskalof ve diğer bazı resmi 
şahsivetler bulunmuştur. 

Türk. Bulgar tren 
Münakalatı 

Sof yadan bildirildiğine göre, 
Bulgaristanla Türkiye arasında. 
ki demiryolu 1 birinciteşrinden 
itibaren münakaleye ac:ılacaktır. 

Merk üzerinden gec;en Edir· 
ne • Silivrihisar hattı ve bütün 
köprüler Almanların Yunanista· 
na taarruzları sırasında tahrip 
edilmişti. 
lran ba§IJekili istila mı etti? 

Ankara radyo gazete~i dün 
akşamki neşriyatında Vişiden 
alınan bir haberin İran başveki. 
li Fürugi Hanın istifa ettiğini 
bildirmişse de bu haberin başka 
menhalardan teyid olunmadığını 
söylemiştir. 
Diğer taraftan gelen muhtelif 

telgraf ha1-~-',.,rine Q;Öre Iranda 
vazivet sa .ındir Kermam~ah 
İngoiliz · Sovyet kumandanlarile 
İran makamatı arasında rnüza. 
kerelere devam edilmektedir. 

Tahrandaki lngiliz mahafili 
anlaşmanın bir kaç güne kadar 
ilin edileceği kanp.atindedirler. 
Dünkü telR"rafların birinde de 
!ran başvekilinin rahatsrz bu· 
lunduğundan müzakeratm ağır 
ilerlediğinden bahsedilmektedir. 
iki senelik lngüiz gemi 
Zyiatı 

Alman ajan.smın verdiği bir 
habere göre, harbin ba::;ladığı iki 
sene zarf nda lngilterenin 13 
milyon tonilatoluk ticaret gemi. 
si batırılmıştır. 

Gıyaben idama mahkum 
edildi 

Londra, 6 (A.A) - (B.B.C.) 
Bağdat tan bildiriliyor: Sabık 
lrak başvekili Reşit Ali Geyla· 
ni gıyaben idam cezasına malı. 
kfun olmuştur. 

Bulgaristanda 
Alman 
tahşidatı 
şayiaları 

Alman 
hariciyesi 

Alman - Türk mür.a•ebetle
rini zehirlemek için 

sıkanldığını bif jiriyor 

Fon Papen 
AimanyaJa tedavi 

için g .. tmıı 
. Bern, 5 (A.A.) - Bund gaze -
tesinin Bertin muhabiri dün akşam 
gazetesi.ne telgrafla şu malümatı 
ven:nlştir: , 

Bulgarlstandaki Alınan asker 
tahsidatı hakkında. ecnebi mem -
bal~rdan gelen haberler Alman 
hariciye nezaretine göre, Alman -
Türk münasebetlerini zehirlemek 
maksa.dile yapılan teşebbllslerden 
ibarettir. 

Hariciye nezareti adeti veçhile 
meseleni.n askeri veçhesi hakkın
da beyanatta bulunmamıştır. Al -
manyanm Türklere karşı tecavüz 
niyetleri beslediği.ne b"zzat Tür -
kiyenin inanmadığı kanaati Bertin 
de mevcuttur. Alv.an teminatının 
Türlciyenin itimatsızılığmı tevllt 
edecek mahiyette olmadığı da ~1-
kardır. 

Fon Papenin Al.manyaya yaptığı 
seyahat müna.sebetile Alman ha.
riciye nezareti bu seyahatin mahi
yetini yeniden tebarüz ettirmiş -
tir. Böbreklerinden hafif surette 
muztarip olan Fon Papen, tedavi 
altına almacakt.Ir. Bu, Fon Pape
nin orta ve yakm uarkta.ki vaziyet 
hakkında şifahen malumat ver -
meslne ve güntin meseleler·nı mU. 
zakere etmesine bittabi mani de
ğildir. 

Maama!İll, Alman - Rus harbi 
t>üyük muharip devletler arasın -
da.ki kuvvet nisbetinlerinde yeni 
bir vaziyet doğurmadığı mllddetçe, 
bu gibi müzakerelerden büyük de· 
ğişiklerler çıkacağına intizar edl
!emez. 

Taksi ücretlerine yüzde 5 zam 

İngiltere ile olan iltifakmm çer. 
ç6vesi dahilinde Türkiyenin oynı -
yacağı rol hakkında geçenlerde bir 
Amerikan amirali tarafından ya -
pılan beyanata Berl:nde ehemmi -
yet verilmemektedir. 

( C:lş tarafı 1 nclde) 
dönmek ihtimali olan semtlere 
gitmiyorlardı. Bir •Şoför, bu hu· 
susta kendilerini mazur göste. 
rebilmek için, bize şunları söy
lemişti: 
"- Uç şişe benzinle, 75 kilo. 

metre yapabiliyoruz ki bunun 
taksi ücreti azami 11 lira tutar, 
fakat uzak yerlere gitmemek 
§artiyle. Halbuki otomobilin 
yağ, benzin masrafları ve şoför 
hakkı 7.5 liraya baliğ- olmakta· 
dır. Bir Bakırköyüne. bir Bebe. 
ğe, bir de Edirnekap·va müşteri 
götürsek bunların taksi ücreti 
ancak beş lira edecek ve benzin 
de kalmıyacn lttır. Bu t:ıkdirJe, 
2,5 lirayı cepten eklemek icap 
edecektir.! .. 

Mal sahipleri de lfı.stik, yedek 
parça, benzin, yağ ücretlerinin, 1 
eskisine nazaran bir kaç misli 
arttığını, fakat tarifelerin nor l 
mal zamanda tesbit edilen had 
üzerinde bırakıld ğmı öne sil. l 
rcrek, her ,gün beher otomobil· 
leri için dörder lira zarar ettik. 
!erini anlatmışlar ve: 

"- Taksi ücretlerine zam 
yapılmad·ğı Uıkdirde , bütün j 
arabaiarımw garajlara <:;ekm~~ ı 
\'e bir müddet sonra da heps·nı 
hurda demir fiyatına satmak 
m cburiyetiooe kalac.a~1z!,. 

Demiş!crdi. 

.. _ Belediye, müracaatımızı 

hüsnü telakki etti. Makine ve 
sanayı şubesi müdürlüğüne ya· ne dairdi , cevabını verdi. Açış 
pılan tetkikler, lehimizde neti. parasının 26 kuruşa çıkartılma
ce verdi. Evrakımız, halen sey- sı için, ikinci bir talepte bulu· 
rüsefel" komisyonunda bulun. nulmamıştır. Mamafi, yukarıda 
maktadır. Oradan çıkmas·ru yapılacağmı söylediğim zam, 
ve Daimi Encümen tarafından gerek şoförleri, gerek mal sa. 
da meselenin bir karara bağla· hiplerini tatmin edecek mahiyet 
narak halledilmesini dört gözle tedir Bu itibarla, badema, va· 
bekliyoruz . ., tandaşlar tarafmdan serdolunan 

Dünkü yazımızda vaadettiği. her hangi bir şikayet, biç bir 
miz vechile, taksi ücretleri hak· sebeple mazur görülemiyecek· 
kında Belediye tarafından itti. tir ... 
haz olunan kararın mahiyetini Lütfi Aksoyun beyanatından 
araştırdık. anlaşılaca~ı veçhile, artık taksi 

Seyrüsefer komisyonuna riya· meselesi, ücret bakımından kati 
set eden Beledi~·e reis muavini bir karara bağlanmış bulunmak. 
Lütfi Aksox. komisyonda ittL tadır Yalnız, tatbikatın nasıl 
haz edilen karara dair $U iza: bir n'etice vereceğini merak e· 
batı verdi: diyoruz. Acaba. şoförler. yine 

" - Taksi ücretlerindeki yüz. yer seçmekte devam edecekler 
de 10 zammın yüzde 15 e c;·kar· mi? 
tılmasmı kararlaştırdık. Evra. Bize öyle geliyor ki, onlar, yer 
kı da berayi tetkik bugün Dai· secmekte devam etmeseler bile, 
mi Encümene tevdi ettik. Ora. beher taksi otomobiline bir gün 
da, keyfiyet katile!}tikten son· de üç şi~e benzin verilmek yü· 
ra tatbikata ,geçilecek, böylece zünden, bilhassa gec; saatlerde 
taksi sahiplerinin şikayetleri yine: 
önlenmiş ol:ıcaktır.,, "- Benzinim yok!., 

Belediye reis muavini Lütfi Sözünün muhatabı olacağız. 

Amerikan muhribi 
Jzlandaya vasıl oldu 

MUlecaviz denizaltı 
batlrıldı mı ? 

JnglHz ve Bas 
kumandanları 

balaştuıar 
Moskova, 6 (A. A.) - Sovyet 

radyosu İngiliz ve Sovyet kuv • 
vetleri ku.mandanlar.nm •!randa. 
Kavz·nde buluştukla.rmı bildir .. 
mektedir. 

Almanlar Leningrada 
takviye kuvvetleri getiriyor .. 
lar, Smolenskte vaziyet sabit 

Londra, 6 (A.A.) - (B.B.C.) ŞI. 

mali Atlantikte meçb1U bir tabtelba. 
hirin tecavüzUne uğrıyd.n reer namın. 
dakf Amerikan torpido muhribi salt. 

men İzlanda:un &eklavr.ı: ı:manma va. 
8ıl olmuştur. Amerikan zabitleri İn • 
gillz tayyarelerinin tahtt>lbahlrln ta. 
kibinde Am~rikalılara yı:ırdım ettikle. 

rinl. ve hasara uğratılmış "'e belki de 
batll'Ill'lll§ ola.cağını söy'enıl§lerdir. 

Sovyatler buğday 
tarlalarını yakıyor 

Londra, 6 (A.A.) - Alman
ların Leningrada karşı ileri ha· 
reketlerinde daha pek az terak 
ki kaydedildiği veya hiç kayde. 
dilmedıği ve bu mıntakada Vo· 
roşilofun bizzat idare ettiği mu· 
kavem~tin her zamandan daha 
sert ve şiddetli olduğu Rus ra. 
porlarmda. bildirilmekte ve AI· 
manlar tarafından teslim olun· 
maktadır. 

Esasen Alman tefsirlerinin 
ifadesi yakında bir netice alma 
cağı ümidini vermemektedir. 

Leningrad muharebesinin ne. 
ticesine yalnız bu şehrin akibe" 
ti değil Ruslarla Almanlar ara.· 
smdaki kış seferinin umumi va. 
ziyeti de bağlıdır. 

Ukrayna mıntakasında müs
tevlinin karşısında bir boşluk 
husule getirmek siyaseti devam 
etmektedir. Hububat tarlaları 
yakılmaktadır. Bu tarlalarda 
gen.iş yangınlar çıkaran fosfor 
parçaları atılmaktadır. 

Rus milletinin gerek harp mey 
danlarmda gerekse fabrikalarda 
bütün gayretleri memleketin 
müdafaası uğrunda birleşirken 
Rusyaya petrol getiren ilk A.me· 
rikan petrol gemisi Vladivosto. 
ka gelmiştir. 

İki Amerikan l>Eltrol ıı;emisi de 
yoldadır. Diğer cihetten İran 
meselesinin süratle ve memnu· 
niyete şayan bir şekilde hal!e· 
dilmesi ve Basra körfezinde tn. 
gilizlerin deniz kontrolunu ıe· 
min etmesi sayesinde Rusyaya 
her mevsımde sevkiyat yapıla: 
bilecek olan bir yol açılmış bu. 
lunmaktadır. Hindistanda istih 
salat dev adımlarla ilerlemekte· 
dir Fakat Rusyaya yardım mak· 
sacİile bu istihsala.tı arttırmak 
için tedbirler a.lmacaktır. 

Alman hudutlarından Times 
gazetesine gelen haberlerde~ an. 
!aşıldığına göre. Bolş-0vıklere 
karşı teşkil edilen lej~ona kay
dolunan gönüllüler bır kuvvet 
menbaı olmaktan ziyade bir za· 
af menbaıdırlar. Çünkü bu gö. 
nüllülerin büyük bir kısmı ilk 
fırsatta kaçmak ve Rus ordusu· 
na iltihak etmek niyetile kay
dolunmaktad!l'lar. 

Bi.z7.at Almanlar bile Rusların 
müstevlinin karşısında boşluk 
husule getirmek siyasetini ne 
kadar merhametsizce tatbik et. 
tiklerini itiraf etmektedirler. 

Viener Tageblatt gazetesinde 
çıkan bir makalede şark cephe· 
sinde kışın Alman askerlerinin 
barınması meselesinin pek mü -
him olduğu kaydedilmektedir. 
Çünkü Ruslar bütün evleri, çif~ 
likleri, hatta kulG.beleri tahrıp 
etmek~edirler. 

Times gazetesinin Stokholmde 
ki muhabirinin bildirdiğine gö· 
re Almanlar bu güçlüğü yene· 
bllmek için tskandinavyada m~. 
him miktarda tahta baraka sı· 
pariş etmişlerdir. Almanlar bu 
suretle kış hazırlıklarım yaptık 
}arını itiraf etmektedirler. 

İngiliz ordusunun Hamadant ~. 
gal eden motörlü kuvvetlerin ku
mandanı general Endelburg, Sov. 
yet ordusunu K~ndekl Rus mo 
törlü kuvvetlerinin kumandanı a1-

bay Semenko ile alay komiseri 
Şuko temsil etmektedir. 

Akdenizde 
hava ve deniz 
hücumları 

Bir çok ıtaıyan 
gemuer.ı batırıldı 

Bir kruva~ör hasara 
uğratıldı 

Londra, 6 lnadyo) - Bu sabah aa
at 8,15 te) Orta§al"k !ngı.ı~ hava ba§
kumandanlığmm reaml tebliği: 

İngiliz tayyareleri çarş~mba gecesi 
Trablusgar~te bir m!hver torpido muh 
ribini torpiJUyerek l.m.h:ı etmişler, 

bir ticaret gemi.sine d9 bc.mbalar iBa,, 
bet ettirmişler, S!cilyada Cervinl ve 
Katanya tayyare meydan'armı bom .. 
bardunan ederek iki d~ILan tayyare. 
sini ateşıemiŞler, dlğerlcrınl de basa. 
ra uğratmışlardır. 
Cenubi Afrika tayyareler. Cambutt.a

kl levazım depolarına taıı.rruz etm.1§.
lerdir. tngillz tayyareleri perşembe. 

günü Kapuzzoda bir Al'!J"..ı.n kampının 
çadırlarını tutuştu..-ınuşlar motörlU va
sıtala..rmı: da tahrip eylemişlerdir. Ay. 
ni günde Ma.ltada 90 ltaly;.n tayyaresi 
dilşilrillmll§ beş tane.ııi dto hasara uğ". 
rattlm.I§tır. BUtilll bu hareka.ttan dört 
tayyareıniz dönmemiştir. 

Loodra, 6 (Radyo) bu sabah sa.at 
8,15) - 1ngillt bahriye nezaretinin 
resmi tebliği: Tahtelbahlrlerimiz, Ak.o 
denl.zde büyük bir dUşmac. vapurunu 
torpilllyerek batırmı§lardrr. Bunun 
23.000 ton.ı:ıntoluk Nevyorı.. transat • 
!antiği olduğu tahmin ediliyor. Sicil. 
ya açı.klarmda bir düşman petrol ge
mlsl torpille batırilc:uştır. Beş bl.n ton. 
luk Akltanla adındaki lt.ıı.ıyan leva. 
zrm geınisine torpil i'J8.bf.t ettirildiği 

gibi, 8,000 tonluk dl,,,."i-er b1r levazmı 

geınlsl de tahtelbahirlert.uıiz ta.rafın

dan batırılmıştır. 
10,000 tonı.uk bir dUşmaı:ı kruvazörü 

torpil 1.sabetile ııasara. uğ:atıI.m.ışttt. 

Dün geceki 
zelzele 

DUn geceyarısı saat biri be§ gec;e 
şehr!mlzde oldukça şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Hiçbir ~ar olmamış
tır. 

Sovyet tebliği 
(Baş tanfı 1 nclde) 

Kazaklar, blr pusuya C.ll§Urürerek, 
aynı alaym ikinci taburunu da kAmı. 
ıen imha etmişlerdh·. Dü(man, kazak 
sUvarilerinin imhası için, mUtcaddit 
tayyaresini ve tankını b8 rekete geçir. 
m!şse de kazaklar, bataklık kenarla
rından, ormanların için::len dolaşarak 
daima Alman takiblndeıı kurtutmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

ikinci petrol gemisi 
Vladivosto kta 

Nevyork, 6 (A. A.) - Tayya_ 
re benzini yüklü olan "Associ.a.. 
ted ismindeki petrol gemi.si Vla.-,, . t d divostoka gelmiştir. As.socia e 
Amer;kan hükfımetinin Rusyaya 
benzin ihracına müsaade ettiği 
tarihtenberi Rusyanm bu limanr.. 
na gelen i.k.inci gemidir. 

Leningraddan 

Lond:ra, 6 ( A.A.J - (B.B.C.) 
Moskovadaki Röyter muhabiri 
muhtelif cephelerdeki vaziyet 
hakkında şu malt1ınatI bildiri. 
yor: 

Smolenskte vaziyet sabittir. 
Bu mmtakada Almanlar, teda· 
fili bir vaziyet almış görünüyor 
lar. 

Gomelin şarkındaki vaziyet 
pek o kadar vazıh değildir. Ce
nupta Ukraynada Almanlann 
Dinyeper nehrini geGl'Ilek teşeb. 
büsleri aldın bırakılmıştır. 

Leningrada. gelince, şehrin mü 
dafaa.sı çok iyi tanzim edilmiş
tir. Almanlar, burada. pek büyük 
Rus kuvvetlerile karşıla~makta 
bul unduklarmdan mütemadiyen 
takviye kuvvetleri getirmeğe 
mecbur oluyorlar. 

Türk - Alman 
anlaşması 

Ankaradan ha.ber alıl:.dığma görfı, 
yakında Ankarada başlıyacak ol&D 
Türk • Alman ticaret anlaşması ıııtı... 
zakerelerlnde Alman heyetine riyaset 
edecek olan doktor Cla.ndlwı ve dokuz 
kişilik Alınan murahhas heyeti bugün 
:tııtanbula geleceklerdir. 

Türk murahhas heyetl..'"le Ucaret ve. 
kA.letl müsteşarı Bant Nazmi KifmlJ 
riyaset edecektir. M:Usteşu, yarın İs
tanbuldan Ankaray;ı. döLecekUr. Pa. 
zartesl gUnü Ankarada mUzakettlere 
başlanacaktır. 

Diğer taraftan AI.m.anyııdan makine 
ve yedek aksam ith .. l etmek için b1r 
milyon liralık kontenjan verildiği öğ.. 
renilml.ştir. Kimyevi ve tıbbl eczalar 
ithali için de 500 bin llrallk kontenjan 
verilmiııtır. Hususi fabriltalar için celp 
edilecek bu makineler en kısa bir za
manda ithal edilecektir, 

Alman ticaret heyctin'ıı bugiln şoıı.. 
rlmize geleceğine dair olan .Ankara 
haberi hakkında şehrim!.zc'ekl sala.hl· 
yettarlar, ademi maltlmrlt beyan et. 
mişlerdir. Heyetin yarın g~ımcsi de 
ihtimal dahilindedir. 

SATIRLAR 

indirilen bayraklar 
(Ba.ş tarafı 1 nclde) 

miş oJanlıı.r, Ud tarafı da, benim 
ayrıca izııJınnı lüzumsuz bırakan 
bir sekilde dinlemJşlerdir. 

Di~ediklerimizden muhakkak 
bir neticeye ''armak Jazımgellr
se, bayrak lndircnlerl mua.haze.. 
ye pek dilimiz vamıaz. Yedek 
malzemenin yalnız palıahLMtrğı 
değil, kolay kolay ele geçlrllc• 
mediği bir zamanda buJunduğu· 
muzu dü.5ünürsek, taksi sablple
rinin dertlerine knla.k tıkaın&mll 
elbette iri doğru olıuruLz. 

tşi, alaka.dar dairenin bir arı 
evvel netlcelenmesinl, sıkmt1 
nın giderilmesine bir çare bul 
ma."mı tstaııbul Çehar c:e~ Ue 
beklemektedir. 

il R. 
NOT: Bel~en.in alikalI daL 

resi, bu sabah öğrendiğime göre, 
meseleyi tetkik etmiş ve ta.ksi 
ücretlerine aynca %5 zam yapıl 
masmı muvafık görmüş. lstediği. 
miz, indirilmiş taksi bayraklal1nı 
kalkmış görmekti. Bu zam bunu 
temin edebileceks.J ne mutlu ts .. 
tanbul halkına ... 

H. R. 

Mektep kitaplarına bu sene 
yüzde yirmi zam yapıldı 

Ankaradan blldir:..idığlııe göre, mnn~ 
rl! vekı\leti tarafmdan t:n yıl okutuı. 
masına karar verilen mP.lttep klt.aplA~ 
rmm bir Ustesi hazırlan~trr. 

Listenin pazartesi gü'ltlne Kadar 
tamim edilmesi muhtewe:c'Jr. Bu yıl 
kitaplara ahvall hazıra. doJayısile yüz. 
de yirmi kadar bir zıı.m ,yapıJmıştır. 

Bu hal Ruslara kolayca gale· 
be ~alınacağına dair yapılan pro 
pagandaya alışmış olan Alman 
milletini memnun etmemekte. 
dir. 

Bundan başka Almanların tay 
yükselen dumanlar 

(Baş tarafı 1 ncide) 

ZA rt - Beyoğlu 12 tnct ilkokuldan 
aldığım şahadetnameml ve Galata rıu .. 
!us memurluğundan almI§ olduğum 
nUfus t~zkerelerimi zayi ettim. Y~ 
terini alacağımdan eskifıi:ıin bUkmiJ 

yarelerini k·şm şiddcili soğu~
larma mukavemet edecek şekil· 
de hazırlamaları lazımdır. 

Lenlngradm cenubund'.l bir değişik. 
lik olmamıştır. Burada. hatlar ııehre 

3MO kilometrelik bir me™ede bu • 
ıunmaktadırla.r. 

Şarkta ihata hareketi §imal lst!k.a.. 
metinde devam .:tmektedJr. 

yoktur. il~ ~" 
"" .. 

ZAYİ - NU!u.s kAğııj,un .,. uker. 
lik tezkeremi zayi ettim. YenUerl.ni 
alacağımdan -eskilcriz!ln unkmtl yok-

Mal sahipleri, Şoförler Cemi· 
yetine müracaat. ile Belediye 
nezd"nde te"'cbbüste bulunulma. 
sını da tstcmislcrdi. Bu husus 
hakkında Şoförler Cemiyeti rei· 
~ı Hakkı Demir, şwıları söyle. 
·nişti: 

Aksoyun yul::ırıki sözleri, vakıa. Cünkü. bütün şoför ve mal sa. 
~<?förleri ve mal sahiplerin~ en. 1 bipleri, yalnız ücretlerin a~Iığ·~ 
dı;ede:'.1 kurtaracak bır şekıldey dan değil, nym zamanda. uç sı· 
di. Fakat, onlar, aynı zamanda, şe benzinle tir taksinin bir gün 
açış paras·nın da Ankara ve lük ihtivacınm lmrşılanmama· 
tzmirde olduğu gibi. 26 kuruşa s•ndan müşteki bulunuyorlardı .. 
ibla•>-mı istiyorlardı. · ücretlere vaoılan zamla. bu me. 

Lütfı Aksoya. bu husus hak· selenin tek tarafı halledilmi:ş, 
kında ne düşündüğünü sordum. fakat bir renhcsi ;ine eski ha· 

Almanlar Finlandiyaya kon. 
ma ve havalanma ic;in ayaklı 
tavvarelcr sipariş etmi~lerse de 
Rusların büvük vatanperverliı?i 
ve mükemmel techizatı kayqısm 
da Almanların bUUin haz·rl'khı: 
rı vı1dırım harbinin iflas etttf!i· 
ni bir :ı.evi itiraf mahiyetinde. 
dir 

Fin sahillerinde şehri-:ı üzerinde ba. 
va bombardımanıarr ve topçu kuvvet
lerinin ateş neticesinJe çıkan yangın.. 
!ardan mütevellit keııl.f !>lr duman gö. 
rl\lmektedir, 

tur. 
Uyaıo ~gtu Aziz ~ ılluıcver. Kti. 
çlikpazar Yanu.ııl.uaa maıaatleııl 
R üc;ükpa7Ar ca.dde1ıl 87 

Bana: linde kalmıştır 
••- Bize vapı1an müracaat, 

·11almz taksi ücretlerinin tezvidL Sabih ALAÇAM 
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~Cı\t •• . • . y...., •• oyn.,..n, n...ı•met eden m..,h•• dolnndmeo Johmnı •im U'JNl)Aô 

·53 u k M ı 11 ı Roman Başrollerde' M eJiha, z eynep, Mahmut Soim. Kom; k Hasar. "'"""' "noo. r". -'<la/. K iizım ı•e&aire 

'· . Yazan: MAHMUT ATIILA AYKUT Aslan .. b~yi işkodray~ göne' ermekten başka çare yoktu 
Seıı ~ l!ınırıeri daha çok - Bu (jartlar içerisinde y~~ Zulfıkardan benım hakkımda malumat alabilir, 

if l'Ol"frun mamrza imkln yok İrfan Bey, 

~~b~lıeı~~!; ~e;;mYi~"~~~k~~ Mediha ile karşılaşabilirdi 
~lti Urakladığımı gö· evin içerisine gelin ve ortak gel. PERDEY! AÇIYORUM... 1 
~llııle decl:j mekle yaptım. Hayatrmm sonu· 

da kenı:i· <?rtağm has- na kadar da bu ıztıra.bı çekme. - 29 - Medihadan telefonla Arnavudun taklidjni yapa-
b~·hef ısıne kuI'§un ğe tahammülüm Yok. ll'ak istedig"'im mektuplar bana Arnavudu burnun. •• s· 1 edi BİR AŞK MAOERASI JCURRA'!'lil 
~Yi ari:ı_taidnn. Bu su· N~iy~ ~~ım3f11 yorsunuz dan yakalamaya, yeterve artardı bile 

1 tlitn] nııştıın. Kah· Aslıın bey benim bUyUcU ve 
k C:Ok e getirdiğim - Bunun bir tek çaresi var sihirbnz olduh'Ulnn. hakikaten i _ 
~ı~d·r;.ı SCVf.ndi. Hatta· İrfan Bey, onu ve beni ayn ya· man e+-ı..,.1 •1 ı..: ..... ın ""tınan · • 1 ı..uu.'.J... tup yırt.marn, hepsini saklarım. 
~"'~l~ ınce blüzla .,.. m çaresını arama ısınız. Güyn. bende öyle bir kuvvet Yine Amnvudu taklit ederek 

:ııı böyıe ~artldı: Buna cevap olarak bana: vardı ki, sevdiği kadını, bir gece Medihaya telefon ettim: 
Ne_cın; • ıhtiyat.sızhk - Bir defa da ona sorayım yatağından kaldırıp çırılçıplak ö • - l\fori :\tediha hanım .. 

41. ..ı: :Ye liannn ~ demez mi? nilne gct.irlver~ck ·, t-k-... -dak.J gi ""Yerek ı..__ . u • Be . · t B '"' o'-9 '"uu - A •• Aslan bey, sen dnha t-
~ eeı:ı bir Yü ~ içer-- ymm atı. ütün asabnn çiftliğinin nıirns davasını bir n.n • medln mi? Ben seni gitti wnne. 
~lldi n kazak gc • bozuldu. da hallederek çüUik anahtarları. diyordum. 
ın:>~l~lll~i dmıH~.ddetle kapıyı yüzüne kapa· nı kendisine teslim ediverecek .. - Mori vallahi, L~lerirni daha 

. ~ de b içerken tim! bitiremedim. 
)ı~ ir feryat. - Hanımınız sire mübarek ol lkincl bir kozum daha vardı. - Ne vnklt gideceksbı? 
~~·· lttJı.,_ sun İrfan Bey, Zahmet etmeyi· Aslanbeyln, her halde, mazide - Mor'i vallahi, bu hafUı. St>n~ 

~lk"llaz alçak h niz hiç sormayınız, HM:U'a kah. memleketinde islediği bir hata o- den yalnız bir ricam var. 
lııj.... k~nsı hasta d:: ~';>"< lacaktı ki: ... , ın· o mz, dedim. - Gezelim diyeceksen hnsta 
h..~i ~nı . inlerken Bu eözler ona karşı sövledi· - Cinler senin il,;in n.e~r. ne- yrm Aslan bey. Hattii telefona 

~~tıcla l!UnlUk kansi· ğim son sözlerim oldu Ondan ler söylüyorlar. F1akat ben on.lan zor kalkhm. 
b.."'"11 detrı ~fa ediyor ve kendimden iğrendiıi-ı. açmak istemiyorum şimdi Aslan - Yok morl vallahi. Benim 
~~ eo.,~şler adoSi. hey! sende mektuplarnn var. Ma!Um 
~~t~k.--~~ilSını ten~r J{ebirn.dimi lütfen bu eve ~ığın· Dediğ;m za.ııum o renkten ya .. Çoluk çocuk sa.hllbiyim. Git. 
~"1 a ko fena oluyo· ~.!ş1 zavallı zannettim. Bunu renge griyor: mek var dönmek yok mori. Sana 

lllı? aı, a" .... nışuıar diye oy e alışım bana daha ~k a. - Hocam, yUz karası böyle yarın bir çocuk yollıyacağun. Bt>-
ı rL -. fcrya,da baş ğrr geldi .. Ne acı tecellim, ne yilze vurlur mu? diye kekeleme.. nim nıektuplarmu ver. 

lıı.~ ~ Ş.ıı kara yaznn varm!Ş.. ğe başlıyordu. - .Peki Aslan bey. Sabahlcvin 
~ küg~tştık, O b:th Gençliğimi ve güzelliğimi ver· Büyü! fal! sihir! yolla, yollanın. J 

. flden ~~dık odası. diği.m ihtiyar kocamın gönlün· Bu husustn mllmaresem ve ih. - Allahaı.sma.rladık Mediha ha 
~ ~trıp, c:a~ı· deki yerim bite iğretiyrniş.. tisıı.sım yok sayılamazdı. nım. Hakkını helıll et. 

~:f' a'Yah k Onun bu hareketina- kımıağa Seven bir genç kadına, sevglU. F...rtcsl sabah bir Arnavut ço • 
.~att1i•f..,,_ alktr. O da hakkım yok, O en nihayet çok slnln şu dakikada kendisinin ha _ cuğu buldum. Eline bir lira balı. 

"·ı.uaUn ta:bil olarak ömrünü beraber yrp yaliyle meşgul olduğunu söyle • şiş verdim. Aslan bey tarafından 
' aeuze ka· rattığı yirmi yıllık eşine ben. mek, aşkla malfıl bir erkeğe de geldiğini söyleme.sini de tenbih e-
l~ ~·liye den daha ~k damşrnak hakkı· dildadcsinin kendisi için yanıp tu derek Medihaya yolladnn. Bir sa.. 
~ar ınbf sen misin? na malikti. Fakat nihayet ben tuııtuğundan bahsetmek, ma.ğlübi. nt sonra blr deste mektup geldi. 

~.~? llınulınaz l'ba.!Pildan. de bir insandım. Benim de his· yet noktalarını bularak perde per. O gece birkaç saat mektuplar. 
ibi~~ "ll'ınafta ır sesle sim, zevkim ve gurunmı vardı.. de çözmek.,, Ke,.<;fi esmr vo deru.. la meşgul oldum. F..rı enlel'esanla-
~ Üt nıu."" başladı: Vicdan azabını şimdi daha az nu muhatabın yüzilndcn okumak. rmdan dördilnll ayrrdım. cahil Ar. 
~ a •. nu ayol. Nere· duyuyorum. Bize dost gönülleri Y.TulilhUda ile on beş senelik u- navut bu mcktuplannda ne tuhaf. 
'a~-~lhkk.altak şırfm. sebepsiz incitmekle üzüntü du. zun bir maceramız vardı. ne garip !rnUmelerle ilanı aşk edia 

'"il a erkeğimi ne yôrdu. 

. 
.. ~lahi Jbüyu· yarız. Bizi kıran kalp, dostumuz Abdülhamit snraymm .Rasputi • "\'nllılhl enin iç.in, kcncliml 

da olsa mukabilini v.ıınTnakla nl s:ı.yılan bu ndıun bana her de. ts:y J ...... , Mnmınra denizine ataC'.ağını. UI .. 
~" 'l't anı kUSmak azabınuz azalır. Hatta, kıram fasmda : ncc-eI,oinı tznür ''npunıruı.. Arılaca· 
l t~ ~l'dtun : için kıracak fırsatları elde edersek - Ya haci?,. Anıma ve!Akin t:rım Mıırmuadn, gece karanlıkta 

lanh.- .. a· SöziınU b'ıt biraz seviniriz de., Bu belki in· bu fiil telkinden ibnret değil l"B.(ıur giderken lcdlha, lUcc:llha, 
-et.. ..... midir? Başka no 10.zıın?.. '"'1 llh ıı ha. k ~1ıı • 

1. -.u ın sen? sanhğımızm ve enaniyetimizin "' e< a ••. • ( yo gırıp emı u 
d.i:· ~ a\elldi · . Dememiş miydi?.. lmldırıp donize ataca&rım ... " 
~ ~Qr nkıe u:cak ıyi ve makbul olmıyan kötü !bir Arnnvudu adamakıllı kafese ~fetliha, peder 'efat etil, "irt • 

ı.."Uı-.·~ s ı:>ti, +~-afl .. ~1-at ne nlursa olsun, k ı ,, ve';-~ .,. <.(U .L"CUI. " oymak ve onu §"kodradnki çift- lllderl nldr Salih ağa. t)~ kursun 
~ ~ki • k1 ınescle şuurumuz onu makbul görmese liğinın nrkasından ko§turmak lfı - hazırladım. nır1 .. ana, biri Snlih 

. t~~adaonla~~~~t~ de hislerimiz bizi tatmin etmiş znndı ... Bu suretle a)lnrca Medl ağıı.ya, birl bana. ~tori \'allahi.,, 
i[f .. n d olur ya... ha uğrundn harcadığım pnray:ı yi. Bu ma.lfunat bana, Arnnvudu 

'it !ley l}a ok aına çe İrfan Beyden ayrılmnğa ka· ne .Medihannı diğer bir a!Jıkından burnundan yakalamıı.k için çoktu 
.. ~d .. n ına dôn. ,.. ""~~ lacak b'I y~ .... ona rar verdiğlin zaman bu tesirle. :.ı ........ uu~ o tını. ı e ... 

ı~·or b' cevap rin altında kalarn.k böyle <lü .... ;ı... Medihıı.dan nralarmdnki sırı1 Arnavudun birkaç gün daha .ls. 
!lı.... ' 11' Vandan -ıu.u k ~·ı aldı-.. dilin. Belki doğru. belki değil,, npmt§t.rm. Medihnd:ın öğrendi • t.anbulda kalması bütün progra .. 
• -•na ğlm hediyeleri Arnavuda cinlerin mınn bo7.a.bilirdl. Çünkü ya Zülfi· 

en in sen. İste Lakin ne olursa olsun ıztırabım haber vermesi şeklinde sn.lmııj • kar beyi görür benim kim oldu. 
,~ · fiimdi da.ha az.. t.rm. o kadar inanmıştı ki bana: ğumu tafsiliitile işitir, yahut tr. 

" b İrran n_ • ~ • '' ue - Mori vallahi sen Cebrail a.. Eadüfen Mediha Ue karşılaşrr. fo-
r \ı 11 Yle arrıl. lrfan Beyden ne kadar kolay leyhisselıim hocn ?.. yam meydana çıkardı. 
~ l'afun oldu. Bü aynldıysam Sedat Beyle de o Demekten kendini alamam~ • Kendi kendime: 

r '- <lYnı en_ ben de kadar "abuk evlendim. Daha tI. '' Mahm t S-'- dedi 'ad ~k1ld "" - U u . .ıııt, • m. 
1!"ld nı E 7 sahip beni ilk gördüğü zaman kırk Şimdi iki perdeyi aça.bilın<.>k ve Derhal :i.cı bru;ıına ... Arnavut yarın 

1~ ben vın. tadı \'.Illık bir n.~ina saminüyetile: Aslan beyden ldiUiyetU bir para snhah lşkodraya hareket etmeli! 
1 rtk:ır:agtdan _ Annemin revkine itimadım çcltebilmek için .Medihadan bir • Aslan beye de: "Bu gece gc • 

~Ilı" l?ıb' <ıdıkça kac mektubunu elde etmek icap leccğim. Mangal haı>.trla.sm, Son 
~ t u rast gelen vardı. Fakat bir şaheser seçe· ediyordu. M'edih:ınm, garip bir hu daveti kendi yıınmdn yapacağnn .. ,. 

İrfan ~ge başla. ceğini ümit etmezdim. Harih-u. yu vardı. BütUn hnyatmı hususi diye Meddah Kfızmıln haber yol -
ı 1 ~ lrnıı.k s.~·r kaç iade güzelliğinizin övle masum bır deftero \\nydeder ve kentlisi- lııdun. 
lk arat'ı <:"\il v öyle kalbe giren ince vasıf· ne gelen blitUn mektupları sak • Zavallı Arnavut sararmış, mo • 

1 ıra ı~are ·ecıece ları var ki elimi ve kalbimi size !ardı. rnnmş: "Hoca beni cinlere boğ 
1 ~andıva t }'apı. uzatırken sonsuz bir heyecan Bir gUn kendlslne klmbllir knç 1 dumcn.k. Gocc karanlıkta yatamr-

ilrt-tt. o. <>rtağnu· duyduğumu itiraf ederim, diye mektubumu okumadan yırttığını yorum. Ne es.re. peki, teşrif et • 
e :Yıldığını ~ö. söze başladı. söylemiştim. Cevabı şu olmuştu: sin .. ,. demiş. 

(Dev.mu -var) - Ben, bruıa gelen hiçbir mek Ge~~yarısı mangal başında, Ar. 

oııa kaydı bir keı·e. Ba!ka 
türlü ne yapabilirim? lnsa -
na zincir vurulur ama, gönü. 
le zincir vurulmaz. 

Gülbeyaz bir kenarda du
ruxordu. 

Rüstem bundan sonra, pa
ditahın hazırland•ğr sefer
den bahsetti: 

- Neler duyuyorsun, Ha
lil? Mogollar Anadoluya ge. 
lecekmiş .. Padişah onları ıür 
mek için, büyük bir ordu ile 
Anadoluya geçecekmiş. 

- Doğrudur. Ben de höy. 
le duydum. Nasıl, niyetin var 
mı sefere gitmeğe? 

- Hayır .. hiç niyetim yok. 
Gülbeyaz da söze karıştı: 

Rüstem ~iğboludan 
yeni dönmüş. Dil'!leri ağrı • 
yor .. vol yürüyem~yor. Padia 
şnh onu bu sci e :-d. n affede. 
cck. 

;r azan: lskender ,.~. SERTELLi 

- 123 .. 
Ha hl gufümsedı: 

- Sefere gidip gi'"memek 
bizim elimizde değil. Padi • 
şah emrederse, Rü:.aem koşa 
koşa gider. 

Rüstem cevap verdi: 

- Padişah mutlaka gitme 
mi isterse, ölüm doşeğinde 

yatsam da kalkar giderim. 
Yu~dumun bir felakete ma • 
ruz kaldığını görürsem, bir 
kahpe gibi harn gerisinde 
kalabilir miyim? 

Gülbeyaz İrade~ıni kay -
bctmi~ gibi, çılgınca lıir la • 

vırla atıl.:\ 

- Hayır. Beni burada ya.1 
nız bırakıp bir yere gitmiye. 
ceksin, Rüstem! Burada dost 
sandığın aç kuı llar var .. Be
ni onların ağ·ıına mı atacak
sın?. 

Rüstem, karısuıın heyeca
nını göriince her şeyi anla • 
mıt gibiydi. Faka•L şüphe Ü • 

zerine bir şey sö:,ı. lemek ve 
yapmak i&temiyorou. Gülbe. 
yaza ıordu: 

- Dost sand•hm bu r.ç 
kurtları sen neredt n tam~·.:;r 

navutla kamı kan;ıya oturuyoruz. 
Onun elinde ve benim elimde be. 
şer yilzlUk birer tesblli. Ateşte öd 
nğııcı tULliyor. Elektrlğt söndür • 
dllm. Odada iki mum yanıyor. 

M&ngald:ın çıkan koku ve du 
man odayı acaip bir hale koyuyor. 
Etrafunızı duman biltiimllş, Önll
me bir tas su aldan. 

Ben suya bak·vorum. O tesbih 
cckiyor ... 

Ben hazan gn~ et yavaş, ba.znn 
kaslarnnı ı:atarnk şöyle söylUyo • 
rum: 

- Hnklknti ntık istiyorum. 
Kını o uryun ve perişan kadın? .. 
Neden çırılçıplak soyunmuş .. , E • 
llndcki bir deste köğıt ne? .. Ki • 
mln mektuplan onlar?. SnhJ mi? 
Bir ni açın bakayım, Doğru a.çm .. 
Okuyamıyorum. daha lvf nçm dl· 
yorum size ... 

.. \'nll:ılıi... t>nln icln kendimi •. 
!\lnrclemzinc at&Cftf.rm. BlnC<'eğim 
Jzmlr 'npurunn ... Açılııcağun 1\1. r. 
mıuııdıı.. .. Occenin l aranlığında \ 'a 
pur ~r:ldcrlccn ii~ clefu. Mediha l\le • 
dlha. J\lcdlha • diye b:ı~ırıp kcn • 
dimi, kalılırıı. denize ntucağım.,, 
Anıavuda göz ucuyla baktnn 

Tesblhi unut.muş ... Ağzını blr kn
rış açmış, kıpkırmızı hir vüzlC' ba 
na bakıyor ... 
Ba~unı suya eğdim: 
- B.r daha açın, göremiyo -

nım. Karanlıklara kaçmayın. Ay
dınlığa gelin diyonun size. Emir 
''eriyorum, iyi a.çm .. 

"l\fcdlhıı... Peder 'cfat etti. 
Çift lilderl nlıh 'nllh af:a._. :()'ç lnır 
:-;un hazırladım •• Illrf sana. biri 
'nlih ağaya, biri b:ı.nn ... ,, 

Arnavut muhakkak ter dökn 
yordu. Hissediyordum. 

- Nasıl?. Yarm mı? .. Birge. 
ce d:ılın mUsaadc yok mu? Yap _ 
mayın, ncıvın ona?., Ya.. Demek 
n.cıdığmızdan.. Salih ağanın hile • 
leri meydana nu çıktı?. Peki! .. 
Size bir hııfta ziyafet vereceğim. 
Peki.. peki.. peki. 
Tası clımden brraktnn. P rin 

b1r nefes nldnn .. 
- Oh, hPle gittile'r. Az dnhn 

beni de boğacaklardı. Aç u camı 
Aslan bey! \nk "lektrlği! de 
dbn. 

Aslan yerinden fırladı. ı_; ı.- • 
triği yaktı. C::mlnn açtı. 

- Mori vallahi bittim hoca . 
• dedi. Korkudan öldüm '\allnh1. 

Tasla liınkal iki okka su vaı 
dı: 

- f'u suyun hepsini ıcc>c.. • 1 

lç bakayım ... • dedim. 
Arna\-ut tası bil) uk bir il1katl 

kaldırdı. iki okka suyu zorla ic;t i 
- Patlndmı be hoca! .. 
- Sus, şlkfıyet etme. Tc-h r 

gelirJer. 
- Aman be hoca. Şikfıyct yok 

morl vallahi. Çok şilkUr. Şerlıc-t 
g"b! içtim moti vallahi . ., 

sun? 
- Onu bana tamtan, evi. 

min içine sokan 4!ensin, Rüs. 
tem! 

- Nerede o şımdi? 
Gülbeyaz önüne hakarak: 
- Burada .. sen:n karşında 

oturuyor. 
Diye bağırd1. 
Gülbe raz bu sözleri söy • 

lerken baygınlık F eçiriyor • 
du. Kendini kayhf'>tmişti. 

işte o dakika bahçede kı. 
zılca klvamet kopiu; derhai 
iki arkadaş birib;rıne cirdi. 
ler. 

Rüstem: 
- Va' alçnlc vın ! . diye 

bağırdı • B n s r: namuslu 
bir arkada!: dıye ~V\me sok. 
tn~. 5 .. ,. k rıma !?'·7 kovdun 
öylem1 : 

Halil kendini mudafaa et. 
mek için: 

- Kalınhıı'. senirı kan:-ı~a. 

- Hn şByle... O su onların su 
yusJur ... Şimdi dinle, işittin ya!. 

- Mori vallahi sen Cebrai. 
Aleyhisscl!un hoca! ' 

- Bu mektuplar nedir! Sen 
bunları kime ynznmıtın. Nereden 
eller~ne geçm ş! .. 

- Medilıayn )azmıştım moıi 
hoca.. Vallahi ecinniler çalar der 
ler ya, Çalmışlar muhn.kkak 

- Evet! Sana 'imdi emı;İerinı 
söyliyrec>t;rim. Senden hoslarunış 
lar .. 

-- Aman hoca, gece gelmesin. 
Jer basının. 

- Hayır!., Çiftliği kul'tnl'l"IW3 
l~ı_:. Önce çiftliğe, sonra da 11cv • 
dıgln kadmn knvuşncal:sın. 

- Mcdihnya.,,., 
- lsminJ ne bıleyim ben? .. 

Kalbinde tuttuğun lrodm kimse 0 
- Mediha!.. . 

- Pek alü! •. Şimdi hemen ) • 
nn 1 kodmya hareket edeceks:n 

- Yarın nasıl giderim hoca? ... 
- Emirleri böyle. Onlara bir 

k~re iltica ettin. Onlara iltica pa. 
dı.şah tebaası olrnağa da benze • 
mez. Artık onlara tfı.b.is!n. Ta.bi•. 
Y~tinl kabul etmişler. Bu ne bil • 
yük de\ !ettir bilir misin? .. VnktL 
le Yavuz Sultan SPlim bile bu dev 
lete erememiş!, 

tli Anınvut c•llerlme sarılarak op. 

- Saycnızdc mori hoca .. All.lh 
sann ve onlara ömUrler versln 

. - Bu o kadar bllyUk bir ~~t 
lir ki ... Tuttuğun altm olur. Ne 
rede sıkılırsan elınc bir tesblh a. 
lrp dR "kerrunet.. keramet.. ke • 
ramet ... ,, diye çekmeğe başlndm 
mı keramet padişahı olnn cin dor. 
hal imdadrna ycti.şir. Sen göztin. 
le göremezsin. Fakat dediğin der 
hal olul'. 

- Aman be hoca? .. 
- Yarm hareket edeceksin. 

Emirlerini dinlemen milyoner o. 
tursun. Emirlerini dinlemezsen ac.. 
ni blr gece uyurken boğuverirler. 
O kadar. Çiftlik haztmU8. Ye.rm 
hareket edeceksin. 

- Aman hoca. Yarın gide.-iın 
morl valla.bi. Sen bu akşam bura. 
da kal. Y ann sabah Tophane ka. 
saplarmdaki alacakları sana gl5e ~ 
tereyim, Hafta ~ toplar balJa 
yollnrsm. Mademki çiftlik hazır, 
yüz bin lira mori vallahi. Fakat o 
SJ!ih ağa ne olmuş?., 

- Boğmuşlar, Cinler bofmuş. 
Çiftl!.k seni bekliyor. t~ya 
:nince doğru hilkfunet konağma 
gireceksin. Onlar sana ahbıl Bay. 
lerselcr de kulak amnn. Cl.nler 
onlan boğarlar. 'Oç ay orada b . 
lacnksm. "Oç ay içinde bnt!bı il ~ 
1erin hallolunacak. Ben de burada 
bunlara lbir ny ziyafet verecefim. 

Aslan bey o kadar marımqt.J ld, 
Tophanede kasaplarındald bUUhı 
haftalrklan bnna btraktI. Ertem 
günti ikindi zamanı, tel!şla İş .. 
k imnın yolunu tuttu. 

Zavallı Aslan ... Kuyruğunu o • 
muzlamış, hfUA. da gidiyor! .• 

(Devamı mr) 

dır, dedi, bana göz atan, be
n\ baştan çıkaran odur. 

Rüstemin gözü bir kere 
kızmı§b. Bu sözler kulağına 
girmiyor: 

- Sen aramızı bozmak i. 
çin bu yalanları çarçabuk uy 
durdun! 

Diyordu. Rüstem kendini 
kaybetmiş ve bu P • .-ada bıça. 
ğım çekerek HaliJiıı göğsüne 
saplamıştı. 

Halil: 
- Bir orospu 1çın, eskı 

arkada~mı nasıl kıyclın? 
Diyerek yere yuvarlandı. 

T oprağmüstu ka-ı içinde 
knldı. Rüstem birdenbire ,a. 
şıı-dı. 

- Bir orosou mu dedin? 
F e.kat o, benim nikahlı ka • 
.-ımdır. 

HnhJ \"erde in1iyerekı 
( nN•mı 1 ,, 



" 

e .. Es p ,, r hr e 
ç n a ! 
Büyük .. ' "' ,. -2-opoııaı er ısı • o 

- Hoca Bfendı uykuaa.. tfa 
.!et için ar yorsanız nafile .. C 
artık h üddam ile nefes ile uğ . 
raşmıyor . Bu işi bırakalı çoo 
oldu .. 
Aynı keskin taliı.ffuzln bacıyı 

ikna ediyoruz: 
- Biz büyü icin, nefes içu 

aramıyoruz. Kcndi~ini !!'Öt CC"f 
~iz. Sen. rit haber ver! 

Bacı, ?.ynı akrnk eda ile kap 
dan ayr:ıldı. Beş dakika sonnı 
gC"ri dönd:i, bizi şüpheli br;.rış. 
la"'lnm alt·ndan ... ~irerek iı:er 
aldı: 

- Buyw·un.. Hoca "fendi uy I 
kudan kalktı ... 

Sonradan öğrendiğimize v,öre 
sık sık Polis tarafından kontrol 
edilen, arada bir de düzme mi.ış 
teriler vasıtnsile yoklamaya ta· 
bi tutulan 75 lik hoca efendi bi· 
zi de zabıtaya mensup zannet. 
mis. ihtiyatlı bir kabul tarzına 
t:• tutmucıtu. 

; Jf ve rutubet kokan loş, mal 
tn. u:'.~li bir taşlıktan geçtik 
F r ba!'\amağı ayrı notacan gı· 
cı . .1 •rla inJeyc:ı es!:i, tahta 
n i. j unnleri c•ktık; divanhan.em 
~i be~· bir sofanın ucundaki 
b.:"', ":. • ıtiska perdeli. az ışıklı 
bir c, ~ P va girdi;•. 

'"'·..;, buraya kadar g~tiren 
y .• , ~ece yüzlü krlavuzümJz 
o . : • "' ... ocçevre kaplayan, bas· 
nıa örtülü bir sediri işaret etti: 

- Oturun. Uoc" efendi şim. 
di gelecek! .. 

Duvarlarda çiy r e n k 1 i 

Havacıhk 
(liaıt taralı :-i üncüde) 

Bir tayyare llzerlnde çok sayı.. 
da ve mesela, ilci, Uç, dört, hatuı. 
altı motörün bulunması hiç de em 
niyet payı sayılnıo.ınalıdn-. Çünkü, 
tek motörlü bir tayyare üzerinde 
arız.a ihtimali yüzde bir ise, altı 
motörlil bır ta.yyaredeyse bu yü.z. 
de altı derecesin~ yUksel.m.iştir. 
Şu halde, ylizdesi az olan emni
yet paylarını biraz da tek mo 
törlil tayyareler üzerinde aramak 
zarureti vardır. Bir motöriln yağ, 
ı:u pompaları, knrboratör ve man· 
yato gj.bi esas arıza. gösterecek par 
çalarmdandır. Uçucular bir motör 
üzerindeki bu teknik kombinele • 
rln muntazam çalışma.sına bel 
bağlnrlarken, motör a.dedilc bir • 
llltte bu parçaların da çoı';'nlınası, 
o.rıza ihtimallerinin artmasına se. 
bep olur ki, em.niyet baknnmda.n 
mahzurlu görillebilir. Fakat bu a. 
rada birkaç motörUn mevcudiyeti, 
bir tanesinin arıza yapm.asI halin· 
de. diğerlerinin tayyareyi sürUk. 
leyip götürmesinde de a.mıı olur, .. 

..ı .. •aıarıa .. ızUıl'ı§ ncayıp r :ıı ı :ı 

evhalar göze çarpan odada ıl 
fal ._ ir intizar nöbeti daha sav 
luk . İhtiyaten makinesini ce. 

nde saklavan fotoğrafçı bu 
·o:ı. rı ocı "'" d •varbrında acavin 
nıı k rı::lr ta~ b:ı.~"•u resimler, 
levhalar, bir kösede üstü kitaplcı. 
lolu garip bir raf bulunan oda· 
'il muayene ediyor. ışık vaz:ye· 
.ine göre fotoğraf ce:er.ıe'· "'ın 
vı.:.ıl hareket cdeccP.ini kararla~ 
tırıvor<"u... E··e gelmiş. C nı;;ı. 
raklı hoca efendinin kabul oda.· 
sına alr11mıc:'t·k. Fakat iı::=n asıl 
7.?r kısmı burad başlıyordu. 
Hocavı nas:! kon~tura:;:ak. ona 
hatıralarını n- ~ıı ikna edip de 
rnlattıraC'aktım 

1 ~ı· taraftan · uaJle_ imi tasar· 
larkcn bir taraftan drı gözlerim. 
le odamn İC'inde büyiiye, büyü 
cUlü" ait alfit ve edevatı. kur· 
şun tal·ımı bııln" ' bulunma. 
:ı -~·nı da tetkik cdiyo:-dum .. 

Dıc:ıarrcıa kart ve nP:ı:leli h; 
hançereden fırlayan sürekli. bo· 
ğumlu bir öksürük sesi duyul· 
du.. Öksürük zincırı nihavet 
bulurken kapı aralandı. B~m
da bir takke. omu.::larmda deve 
tiivü bir havdari. belinde kuşak. 
ayağın.da elifi şalvar ve lapçin
ler bulunan. bevaz sakallı, 75 
lik bir ihtivar girdi. Bizi. göz· 
lerini kıp·ştırarnk şöyle bir süz. 
dü. Hala diklii?ini muhafa1.a e
den sesiic: 

- Selamünaleyküm ! 
Dedi. gecti. Kenardaki erkan 

minderlerinden birisine il işti .. 
Derin bir sükut içinde bir kaç 
dakika birbirimizi süzdük. Bu 
dekora vabancı di.\ . .:n kıyafeti· 
mizle biz. Cın~rrakh şe\•h efen. 

(G&J'.emm1%1Jı olı1ucl •yraamcıa 

ba§Jık yanmdakı tarih CerÇevetıl im. 
ponuyla blrllkte göndnlll'N.'k) 
gvLE.l\lME l'EKl.tFl.F,lU 1Ş A.1'A· 
l\IA. lı; VERl'ılE. ~l.l)ı SA TiM 
ctbı ticari mahJyeb hab olm.ıyan lıtl. 

çllk llAnlı r paraan nı:erolunar 

Evlenme tekliflerı 
• Yaş 20, boy 169, yo~ıı gözlü, kı.. 

vırcık saçlı, kumral ıy! akordeon ve 
biraz keman çalaıı, ayda 70 lira geliri 
taşrada 2 evi buluuaıı Unlverslteye 
devnm eden bir genç. du• ynhut kız 
bir b:ı.yanla evlenmek istemektedir. 
Tip ve tahsil mevzuubahs değildir. 

(Doktor 9) remzlne mUracaat _ 814 

• YB.§ 34, boy ı 70, kiıü 65 kumral 
saçıı, orta tahsilli, 75 Ura maaşlı, bU.. 
~met memuru ayda 'lyncn 2:l- 10 lira 
geliri bulunan bir bay: orta boylu,. 
narin yapılı ortaya k.'ldRı okumuş, 

diki§ bilir, temiz bir all.:! kızlle evlen.. 
mek istemektedir. R 0 simlerlle !GUzcl 
ümitler 3) remzine mllrı.caat • 815 

• 45 YR§mda bir bay; namuslu, 
biraz sosyete hayatına Aeına bir ba. 
yanla evlenmek l.stcmeku dlr. Varlda. 
t1 blr aileyi lyi geçindlrtcek bir va. 

zlyettedlr. (Clddll remzine mUr8 -
caat • 816 

ıe: 40 Yaşında oldukç-ı dolgun ve 
bir aileyi müreffeh geçindirebilecek 
maaş sahibi, ıısnn bllen bir b:ıy, ya.. 

Uçmak istiyenlerin hayatları • 
nı korumak yolunda yakından a • 
dmı ad.mı takip eden fen adturılıın 
h~ de boş durmamışlar ve çalış • 
ma1armı elle tutulur, gözle görü
lür bir §ekilde ortaya koymU§lar. 
dır. Yangm söndürme A.letleri ve 
pa.raşUtler, olması muhtemel hL 
diseler kall)rsmda yüzde doksan 
dokuz jşc yanyan vasıtalardır. 
Bu suretle inşnat &istemlerinin 
te!kemmülüne ve dolayısile uçuşta 
ki emniyetin teessüsüne çalışılır. I 
ken yardmıcı tedbirler de ihmal c_ 
dilmemiş oluyor. 1 şUe mUtenasip dul veya kız bir ba.o 

Hava sanayilnln yarım asırlık 
1 

yanla evlenmek istemek~cdlr. (A.D.) 

bir mazisi vardır. BugUn muhak • 1 remzine mllracaat - 317 

kalt ki emnfyet bakımından en i.. Aldırınız: 
leri bir hamlesini yapmıştır. Knrn Aşağ'ıda nımn7.ları yıazıh olan o 
ve deniz vasıtaları kadar normal koyucuJ&mnızm aamıanna ~len 
bir seyahat vasıtası olmuştur. mektuplan ıcı.arehanemlı.ol'o tpazar. 
Ayni emniyet ve huzuru kalple ıan cıaııuı berı:-tın ııal>Rbtaıı öğleyr 
halk servislerinde kullanılabilir.. . kadar veya .aat 17 deıı sonra aldır. 
Bilhassa son harbln bazı yenıl lı: - mnlıın rica olunur 
lerl bu ihususu go.rantileml~ bulun 
maktadır. 

A. Ş.\RKU 

6.9.1941 
15.15 Uans ı 9.5~ Fasıl ııu:r.ı 

:\IUzlğl to.ı~ Radyo 
ıs.mı Karışık Gazrtesl 

,arkıl:ır Z0.4!; l{nrışfk 

18..tO Caz \e şarlnlar 

tango .!J .00 Ziraat 
orkestrası Tak\1ml 

19.00 Konu,m:ı ıı.ıo nınıeylcl 

( mlhmmllfl· 1 tekleri 
lıır saati) 21 .45 Konll'~nıa 

19.U Cnz ve (.linün 
orkt'!!trl\SI mes leleri) 

19.SO A ,iarıs .:2.00 !O;ıılon 

19.4;.ı Konuşma orkestrası 

claşe mUıı 22.SO Ajans 
tPŞArlJğ'ı .ı2 • .ıı; Salon 
adma) orke tm ı 

(Rabla) (B.K.) (Seven) l24 Semra) 
(H.N.B.I tRl}azlye) 188 Mine) 
tNevln 23) (Sevim 2f~ IB.R.)CM.RI 
(MX. 86) t22 Çay:uı (Sadık) 
(Hamdi) (1''.S.V,) ( Y dp:'tlk) (Vasıf) 

(Talib 191 (Muğ 25) (A.Z~X} (T.'l'.) 
( 15 Levl.fı. ı ı t ... Gör ı 'T"mn:vol ı t rıuıer} 

ı-

1 
... t,~c,ı•/;·~·B·;·~·- ·~·~·~·;~;Jl·E·l·~~j -· 

Eyliıl tı:ill gtin almnktndır. 
Hnblm•: Beyoğlu l\Jeşıut1;1et rod. 

No. 47 Güıt•' Ap. 
E\ KHE~Ö\' Trı: 52-i~ 

UOKTOU 

Fahri Celal 
.:;ırur ııastalıklar ve kekeıemı 

t avlat Cağaloğlı• Hnlk Pnrt•ııı 

.'!lrsısı No 21 

H A B E R - Akşam postası t. 

Ov O ve ~~~!21.iı~~~~·~~~··:!S~._ 

Roportaıı ya an Ramı Yavuz Dünkü yarışı ·man geıı~ 
dinin merakını tahrik ediyor- hin bize. kim oldui{umuzu, ni· ki•• b •• d B h t k~t8 
duk. o da, hata yarım ac;ır ev· çin kendisini arad ğınuzı sor. u un en e za ~ ...!il'· 
velki kıyafetini ,nuhafaza ede. mağa lüzum görmeden adeta ah· ııı-:-_, 
rek bizde aynı meraliı uyandır· ba:>ça bir samimiyetle söz söy· İstanbul su sporları nj.uılığı ta- haretlcrlni kullıın.tnl§ Gsl'~ 
m ştı.. leyişi bendeki son tereddüdü de rafından tertip edilen vı:ı 3 gün sporlu Feyyaz il

0 
eti 

Sii.kut dakikalarını Şeyh efen· ızaleye kafi geldi. Bacı ninenin devam edecek olan İstanbul yel - Nedim ilk çık'!tn u!co (t 
di araladı: - ken maşplyonluk nıilsabaırnlarınıı nı1dıın yarışı dor? ?Ji!S sunduı;t kahvelerden ilk yudum rdi1' 

- üzerinize afiyet dizlerim. ları aldık. Çıngıraklı hocaya dün Moda koyunda baı;lanmıııtır. likle bit:nnicıle dtıT· 
de. belimdeki a2'rılar yine azdı.. Büyük bir aU\ka gören mi'. .. ~ba · teknik netices; cıu 1'!8d 

,. s1gara paketimi uzattım O. eli k G ı •-- D ı F 1 h l '' Eh Y""'In hükmü var diyeceksi· · aya a aı.=ıaray, cm rspor, e- 1 - Be z;: -.....,. ni göğsüne bast;rdı, özür dile. _.ıı niz. ama ben öyle genc;!ığimi şim di: nerbahçe kltiplerl ile Tfubiye, ti- kltibti) 1.48.!}... veı:v 
diki delıkanlı1 ;ır ~ibi hh; uğru· 

1 

caret ve Haydarpaşa mekteplerin- 2 - MnJun.Ut • 
na harcamadım.. - Eyvallah .. on senedir bu den ıs şnrrl i:ıtira.k etmiştir. Bun- ı.50.12.8 ı:;~ 

Sustu .. Yine yuvalarında ya. zehirı terkettim .. Şimdi enfiye lardan ayrı olarak da devlet I .nan- 3 - sa.mfln - a: 
şiyle zıd bir cevvaliyct göste kullanıyorum! ları işletme umum mUdlirltiğU ta- , 1.54.12 e.sJll l ( 
rerek fırdönen gö:r..bebeklerini Dedi. ben sözü aldım: rafından tesis edilen liman gen!;- 4 - Nedim - gFıd'~ 
üzrimize m'hladı .. Sordu: - Biz de, dedim, tütün ku· lik kltibU de ilk defa ol"rak yarış- 5 - Feyyaz - ~ 

_ Birer kahve ic;crsinız değil tusu en iyi söz kılavuzu sayılır.. lnrn glrmi.5tir. LIDıan klübü tara- spor). ~ıı) , 
mi? Hattü bunun için temsiller bil~ fmdan yeniden yaptır .!an ,.e mem· 1 Milsabakalarn b~4 oe 0 

O, bızim özür di!cyişimize aJ· vardır.. Sizi rahatsız edişimin leketin yetişr<liğ. en kıymrtli yel- 1 ko,'Unda ve saat "(I 
dırmadı. dışarı sı:ıslendi: maksadı ... Ve .. dilimin döndüğü kencjlcrden olan Behzatla Nncinin dileccktir. tı'~e 

- Bacı nine yahu.. Bize üç kadar uğraştım .. Şeyhi ikna et· kullıındıklal'ı şarpi yanşa ilk de- A 1 • hal<" 
kahve yap da getir... meğc muvaffak olamadım. fa girmesine rağmen bil.} Uk bir t etızmd vet 

Yabancılığımızı yadırgama • maharetle idare edilmesi yüzün - a t>lilg~ 
ma. - pek tabii olan bu eski şey- (Devamı var) dc:11 .müsabakayı b.i.rlnciliklr bitir- ~ İstanbul B T. ~ 

m:ştır. b'lndan: ~ ~ 

İstanbul Belediyesi ılanları 1 
Tahmin U. İlk 'f. 
4060,GO 304.50 Yıldız 1 ineı pansiyonlu tik okulu içın a lmacak 6000 ki. 

4207.00 

1176.00 

SlS.53 
lo <Juğııç ve J('(,0 kllo kuzu eti. 
Yıldız ı n ci ranslyor.ıu illt olmlu için alı:.acak muhtc. 
ılf ciDs kuru erzak. 

~S.:W Yı•ciız ı lncl pansiyonlu ilkokulu için alınacak muhte
lif yaş se~z'3. 

Müsabaka 4 deniz mili üzer"nde 7 - Eylill a.JıÇC :_tc!lldl 
tcrt;p edilmiş ve rüzgar çok az es· 14.30 da Fcnerb r1 afl>"'~~ 
tiğindcn §arpiler bu mesafe~·j an- gemiz mükellefle us~~.t 
cak bir saat kırk sekiz dakikada ı lacak atle~ ıı:ı sc.ll ll'" 
katedebl!mi.şlerdir. simleri aşagrdn .Yııu!· 

425.00 31.SS Yıldız ı ncı pansiyonlu ilkokulu lçln 
kııc sut 7fr) 1-i:(J yoğurt. 

Yan§ baştan nihayete kadar Ga teşrifleri rica olu ,l&Jll~ >' 
lııtasarayh .Mahmutla Liman genç 1 1llıami Polater.?ı{c?ıılle ~ 
lik klübünden Behzat arasında sı- Füruzan Tekil. 

1 
)' r:ıırll ~ 

kı bi.r çok.isme halinde de,.am et- bar, Besim l{oŞS. 3 Jİ~~ vP..ı 
miş ve her iki yelkenci de müsa- er.Nazmi Tiifel:c;tccıııll ~ 
bakayı kazanmak için bütUn ma· fahham Elınen, ,.~ J{ <! 

aıınacak 1000 Melih Sağtur, ~·filt1et P,ı~ 
Güreş hakem •.erini oğlu, Agopyıı.n • .AJ11'~. 

4.S742.5C 355.&9 Yıldız l ne. pansiyonlu ilkokulu için tıtınacak 2000 
kilo sadey.ığ', 1000 kilo zeytinyağ, 750 ki!n bun ve 2::>0 
Yilo soda. 

1100.or S2.5ı• ) ollar şubesi lçln alınacak lS0.000 kllo kesilmemiş gUr. 
gtn odunu. 

Tahmin beuellerllc il!< tcml:ı.ıt JT lktarıarı yukarda yazılı i)ltr ayrı ayrı 
açık eks,ıtmeyo l<..:ıuıır.uştur. Şartnameleri zabıt ve mua.meıtıt mUdUrlUğü 

kııleminıie glırUlelJIJ!t İhale rn 9.ıtu çarşamba gUnU saat 14 de daimi encU.. 
mende yapılncaktır. 1 ı1llplerln Alk tE minat makbuz veya m.ı~ttuptarı ve 941 
y.ııme nıt t.caret cı!ı.t \'esiknlnrlle ihale gUnü muayyen saatte oaiml encU • 
mende b'Jlunma!arı. (°ı

0

bHl 

• ., * 
Topkapı ımrtcinde 'rGpknpı :M&Jtcpe cnddeslnln sağ tarafınua halen ölU 

gömtilınekte olau Bh~ rnmpaşn mezarlığı iç yolları mevctt. plAna göre tanzim 
cdlteceğınaen lııırolaıcı tesadUf e l.ı..'l meznrlnnn on beş gUn za .. fında atA.ka. 
.1rırlar:ııca lraldnı'ıraı;ı lll\n olunur. (7765) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
105 .N 1ı i.fuı : 

Toptan ve perakeııde fasulye, nohut, merclınck, peynir aı<.ınl fiyatları 
aşağıdnk! şekilae teııblt edilmişti·. 

Perakend<> 
cır ' Top~:ın fiyat Yakın semtlerde uzak semUcrd<: 

Fasulsereler 
Yu. 10şak çalı VC; A:ı;ıdolu 

.rert ufalllnrı tomt:ıuı 
Sert çnlı 
H:ıroz 

C>r ve Rize battal 
DolmaSGn 
Barbunya 
Karadeniz ufRk 
Nohutlar 
Temiz ııaturel 
28 No. kalour Ustu 
30 No ra kıılbu t:t to 
1spanya tohumu 
32 No. ra kalbur llı• t!J 

lapaııya tohumu 
Mercimekler 
% 85 randznmanıı b< cei<siz 

terr.iz yeşil mcrcirntk 
% 75 randımnr.'ı t~mlz ktrılmı~ 

kırmızı merc 11-'ı•..: 

Hl.5 

2G.5 
:c:.; 

21 
Zil 
ıs 

16 

Ui 
l'l 

22 

Zi 

21 

15 

23 2.?.5 
24 24.5 

2S 2S.5 
31.5 32 

34 S4 ,5 
17.5 18 
18.5 19 

18 18,5 
20 2c.5 

26 2G.5 

31.5 32 

24.5 25 

ıs l'- 5 
&yaz peynlr:er ı 

Blrlncl neva yağlı Trakya 
!kine• nevi beyaz ı·eyrur 
Ka§ıır peynirleri 

top~aD ptrakende 
62 
58 

Brlnci ııevl yağlı 108 

İkinci nevi 94 

ÜçUnc·ti nevi Kars ve milmasl.i kuııı 
kaşar pc:mirl 65 

NOT: ı - Toptan satışlarja futuralardn malın menşein!n 
saıih b!.r şckllcie gP.ı>!.eıiımcsi ;arl.~rr. 

75 
71 

ısn 

115 

87 
ve cinısinın 

2 - P~rakcnctec'ler etiketle ·d-t ınalm fiyntmdnn maa.!ıı maun cinsli" 
menşclnl de ı::ostcnccklerdlr, 

3 - l{omlsvonca kabul edilm!' olnn uzak scmUer: Yedıl<ı:ic 'l'opkapı, 

Edımekapı harici • Hotaziçi "R.ıemll sahlll Bebekten itibaren. Anııdolu ve 1 
Adalar. 

"' - Tnyin e<::, ımU, olan lopt ı:ı fiyatlar dökme olup lstan?ı.ııdakl toptan 
fiynUardır. Ve bu '·~atlara. perakNldecinln vesaltine kadar ar•ilycdcn çıkıa 
mruırnfı aahlld:.r. ı i~b7) 

istanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
tOG No. lı llAn 

:tsanbul fiyat murc.kabc komllycmunca tcsblt edilmiş ola.., azami fiyat 
ve kfır yüz<!l'?Jerl mc\'Zt:larmn ayr.lmnk suretııe teksir cdilcroı dUkkluı vıt. 

rlnlerlne nsıır .ak pu-, liıe hazırlannu~tır. 

11.!l.Ml perşembe akşamına kedar mezkCır illınlnrın !stıın'1u, fıyat mu. 
nrksbe şefliği ve l • ı: ret snnayl O· ıasmdan ve atAkııdar esn:ı: cemlyetıerl.r
den temln ıle camcki\nı .. ro hal:tm scıreblleceği şekilde asılnıe.aı ntı.n olu
nur. (788'\) 

ista~bul Fivat Murakahe Komisyonundl\n: 
l07 No. lı ilfın 9C No. it ııtba c':tlr: 
Evvelce lfiO ltunış toptan ve ı;~ kuruş perakende fivntı t ""blt edilmiş 

olan Urfa mcn~<'ll '- &t\ iıır en az vll.~dC' 98 sUt ya~ını ve en <'Ok y,\zdc 7 asldi 
ihtiva ede:• s:ıf mıdt>yeğı olııp, .ı<Jı-;.tesl yllzde 3 1l geçmlyen l "rfa menş<'ll 

ya~'arm azami tr,ptan fiyatı 165 ve perakende fiyatı dn 183 k•:ıuştur.(78891 

davet ~::;i~ ~::; gıôd, rıe~ 
Güre~ ajanhğmcla.n: S t 'Nalın J{efl~ ôıf'°' 
1 - 1941 · 42 yılı mesai prog- k;,a S~di Aziz· 'N oU"~Of 

ramı mucibince 7. 9. ı 941 pazıır Ceylan,~Ferf dull <l'ş).ştl J 
günU Fatihte güreş k!Ubü salo- yaz, Selim ouru. rı- r _,. 'i 
ı.unda mUpte<liler arasında Greko- vP< 
Romen müsabakaları yapılacaktır. b hce Lal 

2 - Bu müs1takalara hazlı-an- Fener 8 kıt ~ 
da yapılan mliptediler mili!abaka- klübünÜP e~ll1'J ~ 
sına iştirak eden gUresçiler yeni Fenerbalıçe ~p ettlSi ~ 
yetişen müptediler iııtirak edecek· man zaman ter ua.db·e c 
tir. bir:ni bu sene {s unCUf p·~ 

3 - Tnrtı 1 ı de müsabakalar nosundn a.ytn ceıetf rft~ 
14 de bıa..şhyac:ıktır. akşamı kır .~ğıcn sındııtl i 

4 - Kursa istirak eden hakem- klüp mucssıs a.zıırettJıı.Iıl 
lerin tartı zamanında hazır bulun- tadı Münir l'JU A 
maları. verecektir. ';!" 

Plr!nç unu 
Sebze unu 

• il.0.000 h..!o 

Bezl•iye um· 5,000 
Kornflo 5.000 
Mc:-cımek .mu· 5.0QO • f 
Yulaf unu 5.000 ,. ~>" 
Pata~es unu . 5.000 .. dil ı;rıll' ., 

B!rer klioluk torba vt.?ya kutulardn olmak U:>:ere yukarıbulr:" dt11ııııl" · rı tstıın ı ı: t rlnç ve sebze unu ı:Ptın aıınucuktır. Teslim ye pr.1<'" 1 dır. Tallpter:n teslim tarlhlen·d et. son fıyat arını bLre~ l{ı~ıl' ı 
Mrlll,tc " Eyhil terlhınc kadu:- Ankaradr Vcr.!,şe?ılr c ~ 
r.ıerkczlm: r.or.•lı•rm<>lerl. ıı s>"': 

Not: ll) ?r1;lıtDrrn bc;;;tc bir• rı~bctlndc ve lıer cı.ııste 
Uzere teklifler l•al'ul edilir. ~-~ 

(2) '"•"'~ ··~'~:~=-~ ,ı 
---------------~ hletr' 

Devle t Dcmiryolları ve Limanları 
Umum idaresi ilanları ci -~ı 

'-----------------oı-ııs s{ ,-,;o 
Mtıbıımmt:n lıecl\11 ı 23100 > y!nnı Uç b!n yUz ura il f)+-' /. 

ustunç t:ıitır11 :ıo ıC..941 pazart!'SI ı;UnU saat (15) te 1<ııP3 ı1' 
•ti • 

Ka:-ıı.da ldar'? Mna1-ın.:n satınalııı<ıcıı.ktır. otı.ııı 1 ~ ıt 
Bu işe gırrr.el; ısıı:,enlcrln ('. ı~:?.50) bin _}adiyllZ kllısrı jj!· <1 

ruşluı: muvaklmt temu.aı !le kan·~tmr. tayin ettiği ves~crl ı~ ~ 
aynı glm sn:? t t 141 e kadar konıı.;yon reislığine ,•erı:ı:ı 111~dt Şürlnameler rıarE>ı:.::ır olnrak ."ınl-:araıla mllızeıne d 
şad tesellllm ve sevk ~fliğlndcn dağıtılacaktır. (7690) 

,,.,..-----=--------------------:::::....--ma 

1 
Top <apı Maltep~s nCieki Satıo~ı 

Kom syonu ı an .ar~ 13"1'. 

ıttır· ,/ 
ı - Kupalı zarf \ısuUıe 520 ;..oıı sadeyağı ulınacıı ılrıı.ıtıt'~ ı' 

muhamm•: n b1.cıclı 16Cı kurU§ 50 cı. ntım tutarı g34GOO 8sı.• .~ 
•ııdC .,~ 2 . Evsaf ve huEus! şartlar Topkapı Maltcpesı fil..,. ı9 

mUıyonunda f'Oruleh.ııır. 0ıııl' ı ,,ı,ıt 
:S - lhnles! l!J.:.l.{:1 l cuma .:;ur iı s:ıat 11 de kOrtl18~t o~t 1 

~ - 1stt>klıter m .. zkQr gUnd~ ilıı.lc sııatLndcn bir 
5 tt'"ııJ 

lnrı ırııktara göre lıur:ı.ıı' ilk temı:ı:ıl mak~uzıaı·ını " 0 
/ 

at 10 da komısyc-n:ı. "cn .. clerl. {75'2) J 

.. .. * ı:;ell ı1' 
1 - Ktıpah uırt usulıle 300 li>n p.rlnç aıuuıcaktır t' 

dtr - cl'el" ,; hammen be::kli 45 k.ıru~ olup tutarı 185000 Ura • d ,.... 
•2 -- Evsnf ve husu:;1 .5artlıırı 'l'opknpı Mııllepcslll •,r' ,!" 

mlsyonund .. gbrU1eb1lir. :ııısııtl 
3 - 300 ton pirinç ro tondan Pt• olmamak f.1%Cre 

ayrı taliplere de il•ııles! yııpılnblh>cekUr. cıı-ıttı'• e'"' J 
4 - lhaleıı ıu.li .9U cuma gUnl.ı ennt 16 da ynpı~ir ~_.\&, 
5 - lstekl~crln mczlti.'ır günde ihale saatıud"ll ı;ııııt 

cuklaıı m!ktura göre kanuni llk tcrr•Jnnt makbuı.ıarJll.l 
vermC'l<'rl . (7583) 


