
~karfezi 
~-~rllk h' Yolunun bu harp. 
~. au 1l' roı oynıyacağı aş1• 
~eıtte !~lun açılması Rus 

• t&ıi.ıı devamı demek. 

SON HAVADı SLE 

Mllll Şefimiz İnönü ve Bursadan IJlllWDI 

Belslcambar 
Bursa - Mudanya arasında 

Merinos sürüleri, zeytin 
mahsulü hakkında izahat 

aldıktan sonra 

ŞEHR iMiZi ŞEREFLENDiRDiLER 
Bıırsa, 7 ( A.A.)- Reisicum

hur lsmet İnönü Cumhuriyet 
1lfilk Partisi tarafından beledi. 

Amerika ile 
Almanya 

arasında harp 
Küçük bir hldıse 

yüzünden çıkacaktır 

yede ~reflerine verilen ziyafette 
Bursalılara... aşağıdaki hitabede 
bulunmuşlardır: 
"- Bursalılar, sevgili vatan· 

daşlarım, 
lki gündenberi aranızdayım, 

Beni sevgi ile kabul ettiniz, Siu 
çok müteşekkirim, aranızda bah· 
tiyar bir zaman geçiriynrum. 

Sizi neşeli ve kuvvetli buldmn. 
Bununla çok iftihar ediyorum. 
Bursadan ayrıldıktan sonra va. 
tanın diğer köşelerine gittiğim 
vakit sizi neşeli ve her fedakar
lığa hazır gördüğümü an1ataca· 
ğun. 

BursalıJar, sizin, memlekete 
hususi vazifeleriniz vardır. Bu 
vazifeyi çok iyi anlamalısınız. 
Bursa, memleketin her zamanki 
hayati için güzel her şeyin öme. 
ği olarak tanınmalıdır. 
Tabiatın, tarihin bu kadar 

zengin ve güzel olduğu bir yerde 
her vatljpda.<i tarihte sevilen her 

(Denmı 4 ttnciide) 

Hariciye Vekili 
Bu •abalı. ıehrimize geldi 

Hariciye vekili Şükrll Sa.raçoğ. 
lu 'bu sa.bah.kl ekspresle Ankara· 
dan şehrimize gelmjgtir. 

Loadradu 
blldlrlldlllae gire 

Leningradda 
muharebeler 

şiddetle 
devam ediyor 
Merkez ve oeaap 
latlkametıerlade 

Almanlar tehrin müdafaa 
mıntakalarmı henüz 

zaptedemedi ler 
Londra, 8 (A.A.) - Sovyet Ruaya. 

daki harp vaziyeti bugün §U manzara. 
yı arzetmektedlr: 
Şimal cephesinde: Leniııgrad cıva. 

rmda muharebeler büyük bir ıtddeUe 
devam etmektedir. Len!ııgradın mer
kez ve cenup istikametlerl.nde Alman.. 
ıar müdafaa mmtakalarmı henüz zap. 
tedememiıılerdir. 

Şimalde ille dü§man uzakta bulun • 
maktadu. • 

Merkez cephesinde; Bu cephede ma. 
hanı hareketler vukubıılmaktadır. 

Cenup cephesinde: Odeu mükem • 
mel surette müdafaa edilmektedir • 

Lonclra, 8 (A.A.) - YUkaek rütbe. 
ll bir Rus hava zabitinin Kızıl Yıldız 

gazetelinde yazın!'.§ olduğ•J bir maka
lede Alma.nlarm bütUn hılva kuvveUe
rtni Sovyet Rusyaya ka111 harekete 
geçirmlf olmalarına rağmen §&l'k cep. 
besinde hava hAkimiyetıııi elde ede • 
mediklerini ve §imdiye kadar Alman. 
lamı 7200 tayyare b;•bettlkler lnl ve 

1 
buDlan kcıtay bSr .aN U.e teta.ti ede • 1 

... ıe~i bfldiT'l!liştlr. 

Sovyet tebliği 
Cepbeaıa garp 

1111mıada 

Alman kuvvetleri 
geri atıldı 

--0--

3 köy istirdat 
edildi 

Tayyareler Alman 
kuvvetlerıne şiddetlı 
darbeler ınd ı rıyor 

Moakova, 8 (Radyo 7,46) - Sovyet 
istihbarat bürosu tarafmd:ın bu sabah 
ne,redilen harp tebliği : 

7 - EylUl günü ordularımız bütün 
cephelerde dll§mana kl\r,r- ıılddeUi mu 
harebeler vermekte devam etmtııler. 

dir. Tayyarelerimiz, harp meydanın • 
daki düşman kuvveUcrine ağır darbe. 
ler indlrmi§ ve hava nıeydanlarmda 

(Devamı 4 Uocilde) 

lngiltere 
ırana yeni bir 

nota verdi 
~ 

Tahranda normal bir 
hayat yafıy3n 

Aıman ıarın bazı taşkın 
hareketlerme mhayet 

verılmesı istend ı 
(Yazısı 4 üncüde) 

SATIRLAR 

RUSLAR 
inqiliz 
yardımı

nın 
Fili ve mües 
sir olmasını 

istiyorlar 
- -o--

Sovyet Sendıkalar 
merkez reisi. 
d ıyor ki: 

Sovyet va
tandaşlarının 

intibai 
Ruıyada müthiş bjr harp 

olduğu bir sırada 

laglllzlerın llendl
ıerını sözle vaıd. 
ıerıe teşci etmek-

te oldu ları 
merkezindedir 

Sovyct, cephesi, 8 (A. A.) -
Ruslar, lngillz yardmunm fiili ve 
müessir olmasını gitgide artan !bir 
mrarla istemektedirler, 

Mookova radyosu spikeri Jobn 
Gibbons, !bundan birkaç gün ev • 
vel, bu Yardnnm platonik mahiye 
ti aleyhinde bulunmuş ve bu yar. 
dımm blrta.kmı. sempati telgrafl$.. 
rlle kendisini göstennelde oldu -
tunu 86Jtemİftir. 

Ayni spiker ,buglin İngiliz tra.. 
de un.ionlarmnı milşterek bir İn -
giliz _ Rus ISelldikal komitesi ib. • 
das suretindeki teklifi üzerine 

(Devamı 4 tiactide) 

• 

Odesa 
Haftalarca 

kendisini müdafaa 
edebilecek 

· --O-

Ukraynadaki kömUr maden
lerinin Almanlara geçmesi 

mühim telakki erlilmiyor 
Londra, 8 (A.A.) - Sovyet harp 

gazetesinde çıkan bir makalede Ode. 
Banm mukavemeti tebarUz ettirilmek 
tedlr. Odesanm kendlsJr.! daha bir • 
çok günler ve haftalar muvaffaklyet. 
le müdafaa edeceği yazılmaktadır. 

Makalede dcnflmcktedir ki: Uk • 
raynanm zaptı nctlccaindt Rus askerl 
1stlhsa1Atmm felce uğrat:Iaığı hakkın. 
da. Almanlar tarafından ileri sürülen 
iddJalar hakikate uygun bulunmamak· 
tadır, 

(De,·amı 4 Uocilde) 

ROZGAR ŞiDDETLi D i R 
Mevzu kıtlığı deifI . mevzu bol. 

tuğu if nde, yine ayni mesele ü
zerinde durma kararma heni, bir 
"'i lua 8Üriiklüyor. Bundan enel 
ki mevzua, indirilmiş bayra'klarn, 
taksilere dönüyorum. 
'.l'akıu d<'rdi önümüzde, biıtüıı 
heybetJle boy göstermekte de. 
nında. Yana yatmış bayraklar, 
burada da, bir ihtikir rüzgirmın 
olanca ~ddetJle , .e korkun~luğu 
ile esmekte olduğunun işar~fi. 
ÖğrenmJştlıt' ki, belediyenin 

ali.'kadar dairesi, taksi ücretle. 
rine aynca yüzde 5 mmmı mu 
\'&fık bulmuş ''e tasdikı i~in da. 
imi en<'ümenc ha\·ale etml~. f.:n. 
cömen tudik ede dursun, bir 
'ıilaa. lııbe ba mmmnı ........... 

Yazan: H. R. 
cağını anlatıyor. Karar enciimeo 
tnsdikındaıı setse de,. azılı 
ihtlkar rüzgan, galiba tak~ı bay· 
raklarmın doğrulmasma müsaade 
otmiyccek. 

- Yüzdt• be..,! .,, Onlan bu ra
kam mı kaldını<'.a'k'? Sanmıyo~ 
Çünkü h'~cdilen hna, ~c 
beş bir haklılığa dayanıp, yüzde 
doksan bt..~i sökmek yene vur-
mak iddiasında. • 

Bu ı;atırlann nıuharrin, ~
dan C\'\ elki yazısında, tahammu. 
lil imkinsız bir dert haline gelen 
bu taksi ı~lnln, atakadar daire. 
den t.ctJdldni isteı1\en, ~örtmte 
araba sahlı,ıerinfn lstelı' ' e 
_ malzemenin pehak, pUılıl; • 

(l>ewamı 4 ~) 
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li A B E R - Al~'tm pcmam 

ı: h dinin züğllrtleyfnoe, 
ft.erlerl ) o!.ılamasr gibi, ben de, 

mevzu a\ lnm:ı1 i~, lrtitüphaoe
mfn nıfJaniıdnlô ynzıD3 '\C b3&mn 

erler rnsmda, ellerime bir ('.. 
' hat ynptmyonnn: Bıwsnu oku 
\ or. h:ızısınm birkaç ynpmğını çc
iriyor, bir di~rtnln ·· ünde du-
11yonım. 

nu .ıınıda, eski bir tarih ta. 
hında ""Özllme illsen bir flkm ali. 
kamı ç"1di, okudum. Bu, ~·c-n.; 
~ yazdığım u~'111' ve oğursnzhık 

'110\--zun ile nUikndanlı. 
Bcnlın hoşuma gitti, belkl &lıiu 

de hosunum gider diye n:ıklediyo 
rom. r.illyo :ı.ruz, bir yerde olm• 

on .b;um kızmayın. Mntüm 
m(><;hur liftrr: Ettelmırü ah en? 

afr '\O ruım 'bir ud m olan td
• idare ~lerind de dirayet \c 

bliyet fclıibf bir ad mdı. Dlf'IU"
la h:mıtisJnfn gilrUltilsilz, p:ı. 

tırtısu., hif'bir !dağayn. sebebi 
vct 'ermeden Türk hlrUW e il
hnkmı temin tmlş ve bUBu ba· 

rmak Mn blr hayli u w Ş11Ub11. 

i'a\l'uz Saltnn SeHın, onun bn 
lıb::metino müW t olmak lizero 
Y den lı1r memuriyet lhd:ıs etil. 
V-0 o w.zifeyi şöyle ndfandınb: 

rap ~e A tmzaskc.rliğfl 

bd n.zlfenin 5crefi çok üsttin-
Şalr hocaya, devlet erl &ru gt. 

bf kubbe nltmda bnlnnm:ık hakkı 
m '\eriyordu. Bu m uriyet &on

ı:atlnn d elmam etnıl5flr. Ve bu 

Yeni Sabah 
Hilscyin cahit Yalçın, Alman • Rus 

barbinl.n on lk1ncl haf mllruı.:rebc. 

tll son harp vaziyetini gözden geç!.. 
riyor ve bir netice clae edilebilmesi 
çtn gelecek bahan beklemek icap ede 
C>:ği muhakkak addoltmdugunu kay. 
dedcrek diyor k1: 

.. Mubarebt'ııln gtdl.s '-e be <!iinldl 
et IUıklanda tnkrlb1 bir fikir 6o 

dinebllm k 1çln mllnluı.aımn Alnuuı 
oc.rlerl!ı fstlnad<'"n nıt\s:ibOOo edllen 
rc:ıllb budur. Harbin netl hn.Wmı. 

flldr boyan e ınOO lstcıpıYoroz. 

1 a&ı.t ha.rblıi be.rctS iuuunıl,y .~ da. 
tr Nr fi'dr cdlnmek ıcın çıplak baki. 

·, ın:ınmm;:ı ı lizd<m ur.ak 

k t'lzemdlr. li"Wırer çok doğru 

takdlr etmişti. "Bir :memleketin en 
bll;) Ulc L"11vvetl n.ratlsbıiıı genlşllğlnde 
d r.,, di,)onl1L Bu hl1kmll pek doı'Ttl 

toprıı.kblroını ı>asm. 

!'O lmdar nza.nnsı Rusya lçln gerçcl>
t\."'n mu:ız:z.am bir kuvvet tctl'll ettJ. 
Ht'ilt SovyetJcr blrllğlnJD bet' lhlm:ıll 
dıl;iliııcrok oral!lrda bir harp tıan;l;)il 

mm '\'Ücncb c-~tınneısı .hnyatt 
btr kıymeti al dlr. SoV)etler Blrll .. 
~uıfn gen 1 le IU r1l nullk olduğu 
bu tlstllnlt:ık Rus mm ttnln ciddi bir 

bdet içim.'! lt:ı.kflmt:M fcd:lkfımne 

ll:U'p etmesi ile ~lnf>c Alnınn or • 
dnln.mU lmti blr o ~ nhnı!O::ın JJ 
hattn clö brmkmıe

t:ır. 

Sovyctl :r Hlrllgi.ıriıı btı mukııvcmc-

11 hiç bhmln cdllmlyord:ı. Fnlmt Rus. 
Fhı harbi &w) t n lmri ~ı lınlr. 
kında herkeso fena bir fikir ''crlrken 
1\1 kova dmnmdnrl:ın lç!?'I do btr 
d!'rs o~ nnnclan kn bir tstll 

ln 1 tt-ksi:r. giden Rue nt\kerlcn. 
l'1 btr 'l."atnn n tidafıınsm:ı bUtUn nıh • 
larlle l fünlr eden kom Lir mlllet ara.. 
smcbld fıırk im h rpte bUl fik btr roJ 
yııanu!flr.,, 

Gıda maddelerile giyim 
eşyasının fiyat1an 

Ticaret vek ılcU, gıda wnddelcıi.D • 
d n n mfil'Jml rlnın flyaUıı.rmı tes

t etUkteıı sonra şimdi ek! zcyt nynğı 
bun, bulgur v diğçr ooz; gıda mad 
!erinin flyatlarmı tay!!. cd L.Ur. 

Bunun lçtn de istihsal nımta alarm • 
d3k1 fıyat murakabe tc;,.e <llllerln • 
i n bu g gıda madde!crlnln m:ıll • 

t fiyat n l.ste!llllfştlr Gıda madde.. 
mnln fiy. l rm:n C3 tl i:;ıl bltllk • 

n ııonro. v ~'\!et, giyU <'ek eşya fi
tl nnı t btt edec L-tl•. 

Kunırnumuz rurwmd:ıu nc:.)~'dl • 
kn (AnnelC't'e iığUt) mı-ktuplnn Yl'• 

ciı'Hlllor 1% 

• 
mma retir.ilenle.r, devrin t -

nmıru , sevllml s m: l n, mfun. 
laz JıstyetJori \C ilim rulamlan 
arasından ~llirdi. fdrM, Mc\lı1. 
nıı Abdiilhag c:;elcbf is1Jlıtaf et:ti. 
Un zat. efdı'lcm iılim, miit.ehabhir 
\o ln7Jl lıir rulnmdı. 

Ondan om da, İstanbul kn.dısı 
ı~eruı.ri:uwle lebmet Şah Çelebi 
Arap "' Acem k 7.aı 1 eri ~'1\(lıl 
dı. 

O günlerde ordusunu ~.a:rerdeu 
fcro ulastunn Y&'l.'UZ ultnn So

Um, llnlcpte buhınuyorda. Meh
met ~ t ekldtr etmek için, o 
smı.da orada ~mrar~iih kuron ~ 
di.,. hın yanı gitti. \'e Şehir dı.. 
mda dobşm.ı•.ğn ~ıkan paclisahla 
kıı~ıJ stı. na llk görU&melerlydi. 
Ve mu~:ıra.ha, nt ii ;tünde oldu. 

1'1f'hınet • ııh iilim, fn.zıl bir ıı 
damdı n.mına, ata biwneslni, dl7.
ı;hı tutnl!lsmı bilmiyordu. 1'nbfi 
bu d ayıp bir . y değildi. Padi-

hln konlL5"1Ukcn, nt hul nzlan. 
dı, Jd.nedl, fillhlandı, 11000, atı znrı· 
tedcmedi, l ere yuvn.rlamlı. 

'a,•az, Snlt.ıın SC'lbn, lehmet 
~o.hi Ilk Jaclıits ~m aft clüs
m ini nğursuzlnk saydı, Arap \'e 

Acem knr.ı l rinl 'azlf inden a
vlı ve Edlmcye Iradı :vııpıp ynnm
d:ı.n amld:ıstmlı. 

Dü,.cıtük seferi gurbete muhtacı 
duayız. .. 

l..AEDRt 

-
ep 
a re or 

---0--

1.ıanbul viltıyeti köylerinde 

u sene 
am 5 me e 

ş edildi 
lsta.nbul vilily ti dalulınd ye. 

niden in.sa olunan köy mekteblerl 
bu sene bir or t.t>şkil edecek 
kadar ~ktur. Bu ynz, lstnnbulun 
35 töyUnde 1 öylUler n de yardı • 
mile ilk mektep binası yapılmış.. 
tır. Bunların iru atı en geri olan 
lan dalıl ilk mektcblenn oolac • 
b'l bu o.yın '%l nc1 gilnlınC' kııdnr 
yet.iş('cektlı. Villl vet bun Ilımı 
ders levnznnmı hazırlatmaktadır. 
Bunlardan milbayna. olunanlar in.. 
eana bitmi olan mekt!:'blere gön. 
derilmektecllr. 

Vilayet maari!ın neşir ve ta. 
mimi için kuvvetli hir admı ofo.n 
bu 35 ilk mektebin birden tedrls:ı 
fa başlanusmı t<.'Sid i<'ln hep b ı. 
den ~at resiml<'1'.in.in cumhuri • 
yet bayramında ynptlmasma ka. 
rar verm' tir. KU.:-.ad resimlerin.. 
den bir kısmımia bizzat vali ve 
'belechye reisi Lfıtfi Kırdar bir kıs 
mnnn mua.vinlE'l" vo diğcrlerln~e 
behemehal vali ve belediye reisi 
nammn kaymakamlar hazır bulu. 
nacak tbu suretle h&dlsenin ehem. 
miycti köylüy~ daha iyi duyuru.. 
lııcak.tır. 

ış po i onları 
çoğalllacak 

---0-

Saraybumunda yapılan 
poligon bitmek üzere 

Beden terbiyesi umıun mlidiır
lil&'ii tnmfmdan lstanbul icin Sa. 
rnyburnunda lbir atış poligonu ha. 
zırlanmaktodır. Sa.ra.yburnu park 
gn.zinosunun ilersi.ndeki sahada. ha 
zn-lnnan bu nb:ş yeri beden terhi. 
ycsi mükellefle:rinln atış sahasını 
teşkil edeceği gibi diğer zamanlar. 
dn halk da bu atış sahnsmdruı i • 
tlfade edebilecektir. 

Sara~umu ı:;alınsı ntış L~ınin 
her türlü ica.blarnu cami olacak.. 
tır. Bilhassa buradn. vnltrop ve he.. 
def cukurları yapılıırnk gerek n. 
çıkta, gerekse siperl(>rd<> atı ya. 
pıln.bilecektir. 

Sıı.rayburnu atış yeri üstü kn. 
palı ola.mk yo.pılmıı.kta olduğundan 
krnm dahi bumda atış yapılabllc. 
cektir. Bu itlba.rla atış yerinden 
daha geniş miJcyn.sta istifade e.. 
dllecektir. ttmide bu at poligon 
lan §ehrin başka yerlerinde de yn. 
pılncakt.ır. 

üni 
imtihanlar ve kayıt i§leri 

Oniven.itenin bu ny içinde ya. 
pılacak ikmal imtlhanlan için lıU. 
tun fakültelerde hazırlıklar ikmal 
edllmi§ ve bu hususta. :rekt:Xrlüğc 
mnlCUnat verllın.fştir. lmtihanlnr 
bu ayın 22 sinde başlayacaktır. 
Evvelce bu imtihana. ikalınrş olnn.. 
far imtihana kabul edilecektir. 
Sözlü :imtiha.na. kalmrş olanlnrm 
doğrudan doğnıya. gireceği im tL 
hanlar iso birinci teşrinde başla. 
yacaktir. Bunla:rm günil aynca ta.. 
yin edileceltt1r. 

Üniversitede bu sene de tcdrl.. 
sat her sene olduğu gibi normal o. 
la.rak ikinci teşrinin birinci eu. 
martooi günii değil 31 lb:rlnei tcş.. 
rinde ba.5layacaktır. 1lk derst~n 
sonro faklllteler üç f.kincl teşrin 
p:ızartesi günU nçılacnktır. 

Üniversitenin btitUn .fakültele. 
rindi? ka.ytd ve kabul muamclee
nln mrlııCı. temin aymm sonuna 
kurlar d m etmesi mırlmrrer.dir. 
BUttin lise mezunla.rmın lstedikle.. 
ri fakilltclerde ynpacclda.n milra.. 
caatlar isaf olunacak ve hiç bir r. 
se mezunu yilksek tahsilo devam.. 
da. mUşkilUta rnnruz knlmayaca.k. 
tır. 

EV 
Cazeteıerın Beyoğlu tevzi me

muru Mustafa Kızıltan ile lbsyan 
SUheyta Ka.ptanoğlunwı <>vlenmc 
törenlen dıin akş:un Nuruosmnni.. 
ye cnddesindo 61 numaralı evi<>. 
rinde yapıhnıHbr. Tarofe ~ sn~
detler temenni ederiz. 

ZA Y1 - NUfus ctızdanmıı zayi et.. 
tim. Yenisini alıı.cağtmclan e.skilılnln 

bUkmU yoktur. 
HıbJ Çıılısat 

••• 
ZA Yl 2621 numııralı ot.omobll 

benz1n kam('Dll z:ı.yl etUnı. Yf!IlfBlnl a. 
l&ca~mdan eskisinin 1'Ulann yoktur. 

Murat TruıJu 

Polonya harbıne 
JO 

ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif ubaylar 

Şofor, tankı ıgerisin geri çevird,ı z Jııru lerdi. 
l nıın tanklarm ve si" bulutunun Şehrlıı içtuden besU bir topçu 
nrnsmd:.m kurşun giıbi geçti, Balı ateşi geliyordu. Sayısız ta.nklmtz 
çelere elli metre kalmıştı. Yol im- tahrip edilm.işti. Bana gelince tan 
tida.dmca ateşe devam ediyordum. kunnı kulesi bozulmuş, donmüyor
Bizi imha edecek dilşmnnm tam du. Belki demir kapnun yUzUnden 
i.sabetıni her an :Oekllyonım. Bek· veya duvnrtanm deli,p geçUği • 
lediğım çıkmndı. rnlz evler yiızilndcn olacak. Zira 

Bahçelere vnsıl olınık sokak is delerek geçtiğimiz duvarlar üstU • 
lika.met.ini tuttuk. Artık yalnız müze yıkılıyordu. Yolumuza devam 
tilfek ve makineli t:Ufek ateşi al- ederken etrofı daha iyi görmek 

1 tnın nlınıyorduk. Tehlikeyi atlat - için bn§mu kuleden çıkardım. B:r 
, mı5ülı:. Tankı yanan bir nrkndaş sokağın kösesinde bölUk kuman • 
çalılıkların arasından çikıırok ba <lnnını elindeki otomatik tabanc,ı 
un cl sa !adı. rendl<;ine geliyoruz ae kendini müdafaa. ederken gör. 
diye l<iaret ederek yaklaştım ve dilm. Penccrel~rn ateş eden dli'1 
lılr .sıçnı.yı: ·ta kuleden içeriye gır mnnln soğuk kanlılıkla çarpışryor-

k <""1-'ını ugrt'tir. di. T lslzcı uh !ı etmege ça- -iu. Kunuı.ndanı da tankm teme al 
:1 plıınn ıd lntw gon • lJŞJyor. Biraz d::ı.ha. ılerlcdık. Kar clık ve Uç lkişilik yerde be k şl. 

ohtlt~-·:ı için 3-ed! lmnı:ı! ., poti• şunrza. demır b.r kapı c;!ktı. Şoför Bölilk kıımandant tankının bir 
ta pulu günd nnrnlz ve rlh ııdro. c.lduğu gl.hl kapının listtino yürü - mertnl lsabeilylc yandığını, teJc>lz .. 

izi blldlrmcnlz kruidlr. dü, kocaman demir kap? olduğu cinin ynralnndığnu söyledi. Şofö • 

i 
Qocuk rgı-zı.e Korumu gibı yıkıldı ve Ustfutden geçtik. rU, yara.lryr srUaynrak geri götür· 

Gcıwl M< rkt'ZI ı Ann yola gelmiştik. Krto.a.tmııza mU.5tll; onls.n himaye etmek iç n 
-=---=:ıacm::::,,,...""==-=:ooc::ıı-=' meıınup bir QOk tankl!ır srrava di.. sokağın köşesinden evlere ate~ et 

Kasapların 
zam ialeplerı 

Murakabe komisyonunda 
bugün tetkik olunacak 

Cumartcsı günü mczbnhnda 
toptancı knsablıır gayet nz hnyvnn 
kestiklerinden dün Şehrin bazı yer. 
lerind 'knsa.bln.r hır giln evvelden 
kalan eti satmnkla iktifa etıniş. 
icr ve yeni et getirememişlerdir. 
Dün de paznr olduğundan mezba. 
hadn kas.-ıblık hnvvnn kesflmeıniş. 
tir. 

Perakendeci kasa.blunn ifa.desi. 
ne gore bu vaziyeti yine celebler 
ihdas etmiştir. Cclcbler cldc> ke. 
F>ilecek koyun bulunduğu halde 
pay mahalline az koyun arzederek 
cumartesi günü mezbahada az ko. 
yun kesilmesine scbeb olmuıJlar. 
dır. 

Bu sabah belediye fktisad mil-
i di.ırltiğü mesele ile ciddi !)ekilde 
me~ul olarnk m~zbabada § hrin 
thtiyncmı karşılıyncak nlspCttc ko 
yun kesilme.sini temine çalışmış.. 
tn·. 

R plarm koyun C'ti flatlnıınm 
yükseltilmesi i~in yaptıkları mil • 
raca.at buglln fint murakabe ko .. 
misyonunda. tetkik olunacaktır. 
Bu husustaki kararın komısyonun 
perşembe günkü içtimarna knlma. 
SI ihtimali kuvvetlidir. QünkU tet. 
kileler henüz iknuıl o!uıunnm•ştır . 

Trabzon limanı 
şirketinin hesapları 

---0--

Evoelô istila etlen tasfiye 
memurlarının hesapları 

gözden gefirilecek 
Mllnakale vekaleti, Trabzon li.. 

nıan işleri inhJsarnu uhdesinde bu.. 
lunduran anonim §ilıketi oundıı.n L 
ki sene cvvol kaldırarak bu ~irlte. 
te aid Trabzon Ilın.anın.da bulunan 
tesl t ve vesaiti satın nlmış ve 
Knradcnizin bu en mühim hmımı. 
na ait Jşletme lııini devlet Jinıan .. 
la.r ışlet.mc umum müdilrlilğünc 
vermişti. Bunndan dolayı Trabzon 
liman i§l<'ri inhisarı nnoilim §frke. 
ti o z:ıınandnnberi tnsfiyc halinde 
bulunmaktadır. Fa.kat bu irketln 
Lasfiyc memurları ile murakibi son 
günlerde bazt fıebeble:rden dolayı 

istifa. etmi.~tir. Bu vaziyette 6ir• 
ketin f~eri yUz üstü kaldığından 
ticaret vckuletl 6irkct hissedarlar 
heyeti umumiycsfnin fevkalade 
blr toplantı yapmasını münasip 
~Uştür. 

Şirketin bu heyeti umumiye.. 
sinde yine gortilen lilzum. üzerine 
evvela çekilen tasfıye memuru. 
nun hcsa.bları tedkik olunacaktır. 
Bundan sonra yeni tasfiye memur 
ve munı.kiblcri seçilocelı:tir. Bu 
meyanda bu §irketin tasfiye işleri 
üzerinde bazı hlssedarlar tarafın. 
dnn yapılacak bh· takım teklifler 
bulunduğu da haber alınmıştır. He 
yeti umumiye içUmaın.da bu his.. 
sedarlarm yıı.pac:ıklan teklifler de 
müzakere edilip karanı mbtoluna.. 
e.nktır. 

Benzinciler hakkında 
tahkikat ya~nl.yor 

Altıkadar mııkamlam taksi ve oto
bUsl<ıre kıı.rnc101" işaret ~llıook sure • 
Ulo verilen benzinlerde bazı benzin • 
cilcrln sullstimoJ yaptıgı yolundaki 
§llpho ve iddialar Uzcrlno ehemmiyetle 
tetklkatD. ba§lnnıııılardır. ' 

Dlrcok §Oförler kcndUerino yevmi • 
ye verilme& ltızımgclcn üç §i§e ben." 
zını alamadıklarını, benrincllcrln bcn
zlııln bittiği iddiasını fif'rl sUrdUklcri.. 
nı ve bru:all lld §"iae ile savuldultla. • 
nnı ileri eUrcr k §iklı.yetto bulunınll§
tur. &m benz.tncllerln '.1e benzin ge. 
Ur gelmez depoyu knp'ltıp gittikleri 
va.ki olmaktadır. Bir kısım otobUJilo • 

* Belediye tramvay geçen mühim 
caddelerden bir .lasmtru a.!alt yapma. 
ğa kıırar vermiştir. 11k olarak bugün 
lcrdo Beynzrt moyda'llle Sultanah • rin ve taksilerin normoJuen !azla ben 
medc kadar lncn ca.ddet!bı astnltla.n. zln &arfetmclcrl do bcnZJ:ı tovzlatJ O.. 
masmıı. ba~Ianacaktır. zerine nazarı dlkkatl c-?'oetmı,Ur. 

* lst:ınbul vcrcmlc mtıc:ıdcle cemi- Fiyat murakab bUrosu milli ko • 
yeti, Erenk6ydeki s:ıt>at()ryomıı. bir nınma kanunu hUkUmlı>>-ino göre eı.. 
paviyon daha ilAve etmcğc knrıır dl' bulunan bir malı sııktamanm ce. 
vermiştir. Bu p:ıvıyonun tcmelatmn zam çok nğır oldut,unclan bu gibl ben. 
merasimi 12 cylOlde ynprı:ıcaktır. · zlncllcrl şlddello takip etnıeğc başla. 

• Terzil!~ alt mıılzen:e Uzermdö mıştır. Bu hususta b~ Edinıckapıda 
lhtıkdr yapıldığı !ddlalıın U1.erlnd~Id ki bcnzl.ncl hakkında. olr>i11k llzcrc ya
lctklklcrc devam oturmaktadır. Bazı pılmış bnzı §ikl\yt>tler vardır. Hakin. 
mUccsscsclcrln bu 1§1<' nıakaları tcs- rmda tahkikat yapılmaktadır. 
bit olurtmU§ gibidir. B•ırJnr fıyat mu
rakabe bUrosunıı varllcccktlr. Hariçten gelen ithaliit 

• DcVIet kitapları mlldılr!Qğ~ Aya. eşya ı 

sofyadn Devlet mntbal?IU binasına Son günlerde Almanyada.n mcmle-
nıı.klolunmuştur. Bu suretıo mUdUrlU. kctlmlzc dıoğtıri 300 bin Ura kadar 
ğlln daha kolaylıkla çalı ması kabil tutan muhtelif çeşitte Ucart C§YB 
olacaktır. gelmtııtlr. Bunların arasmda klmydvi 

• Devlet denlzyolla.rı •darcsf YürUk.. maddeler, boyalar, fotoğraf kll.ğıtlnn 
nll pllıj &eferlcrini ını;-votınl§ olduğun.. ve fotoğraf malzemesl filmler vardır. 

dan Adalıir arası ve AMdolu seferle- ' İnglltenıden de memkkeUmluı 100 
rinde pazar günleri H vesair gilııler ton kadar kalay, mühim miktnrda nı. 
G sefer knldınlmıştır. oadır, 650 sandık çay gıılml§tlr. 

mek mecburiyetinde kalm~tık. 
Toplantı yerinde tanklar!" yan • 

mış. yak1Jın.ış bir çok yaya tankçı 
vn.rdı. Bi.r kaç nlitadaş geri dön • 
mem1,şti. Arltndaslamnızm ölilmU 
ve zaten gergin olan slnirlcrlmiz 
göilerimizl yaşarbnıjtJ:. 

Taarruza .iştirak eden diğer 
tnnklar peyderpey geriye dönU -
yordu. Taarruz beş saat Bilrmüş • 
tü. Fakat şehri mllstnhkem bir 
mevld haline getirm.işlerdl. Geri
ye dönmek mecburiyetinde knl • 
mıştık, Fakat nuı.ğlüp edilmemiş -
tik. Bilfı.kis. Dnhn siddetll taarnı
za geçecektik 

Bzum meydan muharebesi mu· 
barcbe kudretimizin ne kadar art 
nw· olduğunu isbnt etti. 

tgto hır muharebe gUnünUn bu 
·ckilde geçirdik. 

IX. - SUBAY ST1ElVE'NİN 
llAŞINDAN GEÇENLER 

3.9.1939 güniı, ak~amm geç vak 
tinde. Grnudenzte, Vefch.s~l nehri 
üzerinden geçen köprünün muha· 
faza altına alınması için emir al. 
d.nn. Köprü Polonyalılar tarafın • 
dan uçurulmuştu. Üzerinden ancak 
vnyalar geçeb.llyordu. 

Köprüye yaklt?şırken :yolun sağ 
tarnfıru taldp ederek ilerleyen de
mir hattı istfknmeUnden f}iddetli 
bir makineli tilfek ate~ı ile karı,ı· 
landım. Mnkinclitüfek ate$ kn • 

ranlıkln beraber o kndnr kesafc~ 

peyda etti ki gerlcıin geri dönmek 
tf'n b~ka çare yoktu. Tanklar tel 
sizle verilen emre harfi harfine 
riayet ederek döndü ve hizaya 
geldiler. 

"- Subay Stievc'nin gerisinde
ki tank ise yan durdu, öyle ki. 
SUeve'nin tankı b:ı,.c:a gec;mek için 
solundan dolaşmak mecburiyetin .. 
de kaldı. Soldan dolaşırken tank 
bataklıklı bir çayıra girdi. Tank 
Y!U":IIDna kadar suya gömüldü. 
Tankı terketmekten baı;ka çare 
yoktu. Tank milrctteıbatı çıktı. Fa 
kat Stieve tam başını kuleden çı. 
karrrken kumun yağmurunaı tutul 
du. 

Mermiler bjşmm Uzcrinden ge. 
çiyordu. Tekrar tnnka girdi. Bö
lilk kuma.ndannu kurtarmak için 
hir kaç tank yaklaştı. Stievo yak. 
taşan tanla görllnco kuleden ntıa.. 
dı fakat boyuna kadar batakl·ğa 
gömlildU. Etrafa, mermiler yağ -
makta devam ediyordu. Stieve im 
dtıda gelen tanka. yaklaşmnğa ça
lıştı. Fakat lmdattankı Uzerlnde 
el bombalan patlamaya. baelnym. 
ca mürettebat dikkatlerin! başka 
tarafa çcvlrmek mecburiyetınde 
kalarak kumandanı: göremediler. 
Tank yoluna devam etti. BölUk ku 
mandam, bunun Uzerine kendini 
gerisin geri, yol kenarındaki bir 
Mıktıra attı ve lmnrldamadan kns· 

Apartıman .,., 
Hastalıf' 

fl1 
Yazan: Kadircan f(.ft 

tıı<IJIU 
Pek e~i t tanbul ıft? 

zelzele onu nlı}aJl ya.1ıtı; ~t• liJ' 
lat'Sa nhsııı•t n kargir in 

1 
uı!c 

nıiş Iiizuruunu '.\ nıttı. 1,uı il' 
binlerce e\i bi; iki günıl~ııılJ 
line getiren korlmıı9 'de-şf". 
ka.lmndı. Pnknt bu scft'.t ·-~ ~ 

sfkliyttıv ,. 
bman moda.ı mdnn • ··r{lf0rııt 
lndı. Harp çıkh , e ~o ) tP1 111 
bııı;iin m t (){ ndım b:ı~•0<.:! 11 ~ 
nımrtımanın ,bol )nğııııv"" >._ur 
milnblt topnıktnn fı>ökı~6reııı1)1 otlar gibi yükseldiğini ~itill1 Öl' 
ruz. Çünkii demir yok. ,11ri 
ynnım17.1l:ı. böyle bir bfnıı çtııılf 
mirin )'Crino tuğln. 'e ııı ,r.t 
kullanmak sureUyle bıırbr l;I ~d 
delik tıkanmııl· i to~l>~~r. v 
mu\•affakryet M ıl oıaııw · e• 
\'llz.lyct Jm~ısmda ~~~ 
tı al k.fi.rgir tnşaıı.tn clo bıln' 
tn\'slyc edlyorl r. IiJdD ;;li,.f~ 
klln rnr mı? Do~rnı unn ~ 
lüzınıgelinıe apa.rtımo. 311~,oft'l,, 
hastalık dc~rildi; bir e51 ıtıtıl..., 
medeni~·ctln l.ılr hnınl .ıJ JJlll'İ 
fen ulcmlnin bir k~) dt; )~~ 
O kadar eski bir t.'\J"ihi dC ~ 
Ohu nlh ene ewel ~erı ~ 
bir mecmuayı ı.arı tı orı;-
dalr bir yazıya :rasJ.n.~~; 
bazı satırları t~-rar ~ #'ıt 
yeni usul iıı tın dob'1h dıfe' 
ri ruıl. şılır, hem de 111~ıııt· 
nllcre oe\"aplar 'crilıJllŞ ıığtl'' 11 

0 ynzı "Asri C\11 b:l dıı f!ı, 
yor. Trokadcro ~ ak•nıtl ~.;' 
nus olan on katlı e\ dC:Coıı f f1 
nayor. Amcrllmnm on 

0 
~e 

k th C\'leri kadar de~~~ 
ris §C.hrlnln en yın.sck ı-t: r" 
:ı:· azmm mu hıırrirl diyor " Jıt) 1' 1 

Yeni bina, mimarlık 'iıt~.ııl 
tra~lık eseri değildir, .. t>t""' f 
fen c eridir. Bllyük ro~ ~ 11 
mc oynnr. Bu tarı: hell ııı~..ıfl' 
tnnınınıstır. Eski ttı" ,?'~ 
dar dc,ıunb \C fiağlaıPb!i)~ı; .tfl' 
ffikln buna. mıJJcnbll ,.0 ı?".; 
ıançlan ,·ardır· boJifli1' ad 40' 
nıcdo fus&rruf: O )Uı.d:l'tıbtll!' ~ 
lar kolayca \C snğIJıJJlııt.itılcl I 
bctmcden SO • 40 sa .att'~~.-1 
lmdar incclebtliyor. nu ; ,~ 
alard:u:ı ~k tıısıırru jç t t 

Pıırfste toprak pahtı.1Idı~~IJJ)1'Jf~ • 
mat üzerinde i ICIIle1'Uf.)-tııııı ~ti 
çordo ,.e drsn.rda bOI ~ P'1' tr 
tur, Binanın her tarul r!Jlt ''p 
lrnlo kaplanını gibi pıı iiJl11'-ıııı 
miz renkler venn<'k rn ıJ 4ıı f 
lcrdh enlerin ynn~,~ 

duvarlnr crundıın tu ~ ~ 
lnbillyor .Bu suretle J1l('rd / 
nn bir 1."Uyuyu ndını11 GIP 

0
(1' 

lc•rindcn fmrtuluforoı~)of': 41' 
damı tern lııılinc k~u111!&' ! 
dn temiz ha\'B aınuık. rnctt : lf 11 

!;linkü topraktan kırl> ılıfı "-" 
sektir. Çok çabuk. ~-ııP ,-c ~ 
ıw.t pek yavaş \iJnlt 

6 
~ 

lıdır. • eJli; 
lstıınhulda da nıetre5'tt~cl 

lık topraklar ,a.r.~/.i çW 
hastalık ol ydı ı;bııd 
dönüiunıu. ti 

rd' • ..ıf 
• Bu sene ilkrDeıctcplCt,ilı,ıı""""" 

kaydı 15 e;ylüldc. ikJJUl1 ı.:ıııı~ 
.,q (~ 

eylülde, tedrisat ısc .,. 
yaca kır. 
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· İstanbul köylerini tanıyalım: 
~ ~~ ~-~ ~2-'- ,_, --

temin etmef< çarelerini düşün
dülc .. Ve bağcılığa da ehemmiyet 
verdik. llk önce 300 dönüm bağ 
yeri ayırdık. Kirizmesini hazır. 
ladık ve köyümüz.e kafi derecede 
Amerika asma çubuğu verilme
sini Ziraat Vekfıletinden istedik. 
Müracaatımız isaf edildi: Eren. 
kôy fidanlıklarından 3000, Hal
kalı ziraat mektebinden de 60 

---.:.:..>u....:=-...::J!IO 2!!~~ -
Firuz k öyünden bir görünü~ 

İstanbul ,;ıayeti köyciilük §U

besi şefi Bar·Salfıhattin Demir. 
kan: 

- Asfalttan köyün yoluna sa
pınca arabamız çok sarsılacak 
ama, kusura bakma! dedi • 
kendi kendini yaratan bu köy 
çok yakında kendi yollarını da 
yapacak. 

Bereket versin ki. yol uzun 
sürmedi, yarım saat sonra Firuz 
köyüne vardık. 

lstanbulun Bakırköy kaza.sına 
bağlı Finız köyüntin on iki sene· 
lik bir tarihi vardır. Burası ev. 
velce (Feris> köy ~ütliği namiy
le anılırmış. 1274 tarihinde Sad. 
razam Reşit paşa. zade Mahmut 
Celal beye ait ;ken 1300 tarihin
de Rus tebaasından :Mösyö Ed. 
mor'un uhdesine geçmis ve bil~· 
hıre hazineye intikal etmiştir. 
Hazine çiftliği müzayedeye çı. 
knrmıs ve Operatör Orhan Abdi 
be\• tarafından satın alınmı~ır. 
İ928 senesi sonunda Bulgaris.. 

tanın Ortaköy ka7.a5ıntn Balcı. 
bük köyünden kendi arzulariyle 
hicret ederek anayurda gelen bu 
köy halkı tarafından Bay Orhan 
Abdiden gatm alınarak, üzerinde 
(Firuz) köy namiyle yeni ve 
plfınlı bir köy kurulmuştur. 

Köyün arazisi Küçükçekmccc 
gölünün garp sahilidir. Etrafı 
Beylik çayırı, Karakaldırım, Ku_ 
ruçeşme, Kördere, Deven.yazma_ 
sı. Ekş;noz yolu ve Kaba.taş, Av. 
cılarköyü mer'a.sr. Top Fındıklı 
mevkileri~ie mahduttur. 

Köyün mesahası 4500 dönüm. 
düm 3300 dönümü köylü tara
fından ekilip biçilen mezru arazi, 
200 dönfunü köy mahalli ile yol. 
lar ve 1000 dönümü de hayvan 
otlaklı'.ldandır. Köyün şimal rüz
garlarına önü açık ve arazi Kii
çükçekmece· yoluyla Beylik <;a. 
yırlarına maliktir. Köylüler kÖ
yün havası sertçe olduğunu söy· 
lüyorlar. 

Civardaki Alibey çiftliğiyle 
beraber 97 hanesi ve 560 nüfusu 
olan Firuz köyünün bütün d<>li. 

Bir k öylü kadın ekmek 

kanlıları askere gitmişler. Köy 
kahve.sine girdiğimiz zaman biz.i 
köy ihtiyarları karşıladılar. 

- Hoşgeldiniz.. Karnınız aç 
mı? 

- Yolda yedik ağalar .. Birer 
su içelim. 

- O halde halis kahvemizden 
de içiniz. 

Bay Salihattine hayretle bak
tım: 

- Köyde halis kahve .. Bu ne 
tali ! 

Bir ihtiyar gülerek cevap 
verdi: 

- Biz halis kahve tiryaJdsi
yiz, bayım. Ne yapıp yapar bu
luruz. 

Kahvelerimizi iı:erken, kiiler 
yüzlü. beyaz sakallı bir ihtiyar 
bize köyün zirai ve ekonomi iş. 
!erinden bahsediyor: 

- KöylümUz eski memle!rntle
rinde de umumiyetle ziraatle işti
gal ederdi. Hububat, tütün ve 
koza yetL"?tirerek geçim ve mai· 
şetlerini müreffeh bir şekilde te. 
mfa ederlerdi. Bulgaristandan 'bu 
raya gelip yerleşir yerleşmez, 
muhita göre, daha nelerin yeti. 
şip yetişmiyeceğini sorduk, so· 
ruşturduk. Arazimizin darlığı 
yüzünden fa1Ja hububat yetiştir. 
meğe imkan bulamadrk. Bunun 
için, az topraktan çok istifade 

Yazan: Casus mektebi profesnrl'"rinden lsve<:li A. MENGHAM 
115 ~viren: H. D. 

Bu denizaltı avcı gemim her i. 
.k1 bordasmdan da ayni zamanda 
ateş ettiği için bir denlznltı kafi. 
lesini. suyun herhangi derinlil:rin 
de bulunursa bulunsun, bir anda 
ımha etmektedir. 

Hollandalr mühendisin yeni de. 
niznltı gemisi hakkında en ~ağ -
lam görilnen izahat budur. 

Bununla beraber, tesbit etme. 
--........ _,. _! yi vazife bilirim ki, yeni gemi hak 

ev kında edinilen nınhrem maluma~ 
veı buaün esas itibariyle birbirinden haylı 

~& ~\>tlJ - farklıdır. 
~ t~ 'tlttı t. 1031 SALI• Zira di~er bir menbAa göre ye. 

rıı,~t ~._ '1"tındcıı .__1 ni gizli gemi tamnmiylc bnska b:r 
:~ ll"IJp ..... ..., dl- t. tedi 
tı " ~ti ·~•<x11:\" rt'i ı ıp r. 
~ ~".e ~·ı ıt r bt1ııı tek .. Bu ikinci §ayiaya göre yeni de· 
~~ ""11t lttılitı 1'" ınesuı nude l nizaltı avcı gcmısi bir denizaltı 

• lı.:,u11 1 rııuhnS<-ı:uıın.. inyyaresi ~eklindcdir. Ha.kikater. 
la.tin e.IUdJ •nt •• 

1 

tayyare esaslarına göre tertip O· 

ti bil. Junmuştur ve en son sistem tayya 
. re motörleriyle işlemektedir. 

' 

Yeni tip gemi o suretle ,; npıl • 
mıştır ki &zami suratıe dönen per 
vaneler denizin içinde bir boşluk 
meydana getirmekte, bundan do· 
layı geml tıpkı hava.sız bir yerde' 
hareket eder gibi miltlıiş bir sil 
ratlo hareket edebilmektedir. Bu
nun için tayyare motörlerinc bağ· 
lı pervanesi hususi bir tarzda .mal 
edilmi§tir. 

BUtün pervaneler bir anda iı1J('. 
diği zaman gem.inin önUndc bıı 
hab1. yani hava.sız mahal hasıl olu 
yor ve her pervane dönüştind<.' bu 
havasız mekAntn husu!U birb rlnı 
tnkip ettiği için gemi haki.knttc. 
su nltmda olmnsına rağmen, trpkı 
havasız bir mekanda hareket edi
yormuş gfbi seyredebllmekte. bun 
dan dolayı da Sitratosferdc hnrc · 
ket eden Raketler gibi korkunr 
bir eüra.t alabilmektedir. 

Binaenaleyh Holandah mlihcnd. 

1 .iı. ttr 

hamuru yoğururken •••• 

binden · fazla köklü ve köksüz 
Amerika çubuğu verdiler. Bun
dan başka vakti hali müsait o
lanlnrmıız aynca Tavşancıl ve 
Gebze bağlarından JA:merikan 
~ubuğu satın alarak, bir sene 
içinde l50 <lönü.mden fazla bağ 
dikilerek tutturuldu. Bundan 
sonraki senelerde 400 dönüm 
arazinin hemen hepsini Amerika 
asmalariyle doldurduk. Muhitte 
en iyi tanınmış ve ra~bet gör. 
müş iyi cins yapıncak üzümlerin· 
den kalem tedarik ederek aşıln.r 
yaptık. Toprak mı. tali mi, bil. 
mcm nedense, Halkalıdan aldc
ğımız ve dıktiğimiz üçyüz dö. 
nümlük Amerikan asmalan sa
rarıp kurumağa b~l::ıdılar. Yal. 
mz Gebze ve Tavşancıldan satın 
alman ve (Lot) cinsinden çu· 
buklar toprak ve aşı kalemleriy. 
le iyi imtizac etmiş olarak ye
tiştiler .. Bu yüzden çok fena va. 
7.iyete düşmüş olan köylü, kuru
yan asmaları söküp yerlerine iyi 
yetişen yani Geb~ ve Tavşancıl 
cinsinden asmalar dikmeğe ve 
bunları ürebneğe başladılar. 

- Acaba toprak, b::ığ vetistir. 
meğe müsait değil miydi? Neden 
ba~cılıkta ısrar edildi? Toprak 
ne istiyorsa, onu ekmek dahr. 
kfırh olmaz mıydı? 

- B:zim köylüler içinde bu 

sin bu icadiyle denizalUndaki g<'· 
JT1l seyirlerinde muazzam bir inkı 
lılp olması icap etmektedir. Onun 
için bu geminin denizaltında en a
§nh'l blr tayyare silratiyle seyrede 
ceği iddia olunuyor. 

Bu bakandan, bu avcı denizaltı 
gemisi, bir denizaltı tayyaresi de
mek olur. 

Ayni zamanda, bu sfirati sayes.n 
<le. bUtUn dE:'nizaltı gemilerinden 
bac:ka. bugiin deniz üstü harp ge 
milerinin en sUro.tlisi olan hUcum 
botlarının dahı en büyük dlişnınnı 
ola.bilmektedir. 

Zira. onları da dcnizalundnn ta
kip cdebilecE'ği gibi, söylendığinr 
görf'. yuknrıyn. doğru amudi en -
dııht da ynpabildiği için hUcum 
botlarına retişip deniz içinden a
t<'~ C'bne:c suretiyle bu botlı:rı da 
lErhn.va c<lebılınekteclir. 
Yenı geminin tipi. sürati 'e s 

'ir mekanizması hakkında b' rbırin 
if'n pak farklı olduğuna E>i.ı hE' ol
may3n bu iki nevi izPlıı en IC'SÜ.t 
>diyorum. 

Viıkın yeni gemi hakkmda bu 
hususta vcrilE'n mclümat da bu 
ımretlc bir tezad ve ayrılık varsa 
da gC'Dlinin sililılar:ı ve C'ndaht 
şekli hakkında tam ittifak vnrdır. 

SAKAL 
SAKALSiZLIK 

ve BIY.iK BAHSl 

lsmail Hakkı Bc:ltacı.:>Mu 
üstadımız, Yeni Adamda~'"
kala dair bir yazı yazmış. 
Ben okumadım. Yalnız Ser. 
ver Bedi dostumuzun Tasvir 
deki Pazardan pazara' smda 
bunu ele alıp yazaığı fıkra. 
cıklardan öğrendim. Server 
Bedi, "T evlik Fikreti sakallı 
dii§Ünmek korkunçtur,, di. 
yen Baltacıoğlu için: "lsma. 
il Hakkı Baltacıoğlunu sa _ 
kallı görmek daha korkunç • 
tur, Baltacı Mehmet paya 
mezarından çıkmı§, Yeni 
Adam idarehanesinde toru. 
nunun koltuğuna oturmuş gi. 
bi olur,, demekte ve sözü sa. 
kallı gençliğe intikal ettire • 
rck hülasatcn şunları söyle. 
mcktedir. "lhtiyarl.:ı.rdan ço. 
ğunun sakalı bıyığı yok, kıl, 
gençlik alameti olmaya bQ§
ladı. Gitgide sakal da salıve. 
recckler; o :zaman yeni ede. 
biyat gençliği istihfaf ettiği 
Mehmet Emini kendisine 
mensup telakki edt:bilir.,, 

Sakal bahsi akla hep: "sa. 
kalım yok ki sözüm dinlen • 
sin,,i getirir. Sakal bırakma 
temayüllerinde bunun da bir 
tesın olmalıdır. Kendisi 
gençlerden sayılmadığı halde 

işin erbabları vardı, bayım! On
lar bu toprağın pekala çavuş 
üzümü yetiştireceğin.den emindi. 
ler.. Yıllar kaybettiler .. Israrla 
uğraştılar .. Ve nihayet bugünkü 
feyizli neticeyi almağa muvaf· 
fak oldular. 

Köylünün azmine hiç diyecek 
yok. AdeUi toprakla yıllarca 
mücadele etmişler ve neticede 
muzaffer olmuşlar. Bugün ls
tanbulda yediğimiz ince kabuklu 
ve iri taneli, -pek az çekirdekli 
çavuş üzümünün büyük bir kıs. 
mı (Firuz) köyü bağlarının 
mahsulüdür. 

Köy muhtarı da çok uyanık 
bir adam. Köyü gezerken bize şu 
malumatı veriyor: 

- Köylümüz bir taraftan bağ 
yetiştirrneğe çalışırken. bir ta
raftan da yıllarca hali kalarak, 
eskidenberi işlenmemiş olan çift. 
lik topraklarıru ıslaha ve mezru 
bir hale koymağa, bir taraftan 
da pek dar olan arazinin geni";le
tilmcsine çalısmaktadır. Mezru 
halegetirilcn tarlalara buğday, 
arpa keten tohumu, mısır, bos.. 
tan ve su altı yerlere de sebze 
vesaire dıkilnıcktedir. Civan
mrzda Turan çiftliği de hazine. 
den satın alınarak l:öylüye tevzi 
cd.ilmi~tir. Bununla berabt-r, 
kövlümiizün fa"liyetine nisbetle 
arazimiz pek az ve dardır Şı~ 
diye ~adar arazi cihetinden di. 
ğer mübadil ve göçmenler gibi 
hiç biT yardım görmeden. hüku 
mete bar olmadan kend yağımız 
ve kendi mesaimizle ka\Tulup 
durmaktayız. Arazinin ve hay. 
van otlak mahallerinin darlığı 
yüzünden köyde kosum. et ve 
slit hayvanlarının yeti~tirilip ba
kılmasına. lıavvancıhğın inkisa. 

z ·rn yeni gem.inin drniznltı tay. 
v ıresi mn.hiyetindE' olduğunu iddl:ı 
Nlen mahfiller dahi kullandığı si· 
lalı Jın.kkmda ayni izahatı vermek
tedirler. 

Yani, yukarıda tesbit ettiğ"m 
gibi, bu gmni ltüçilk torpillere da 
ğılan ve (mayn torpili) tabir edi
len bir nevi yeni t"pte bir torpil 
endaht ebne>ktC'dir. 

Vclhru;ıl Holandalı mühendisin 
bu yeni gf'misi etrafında nlnbildi 
ğım mallım:ıt bundan ibarettir. Fa 
kat bu malfunat dah isin fhPmmi 
yetini isbn.t eder. zannederim. 

Zira, bm a mahfillerinde bu hü
dl.sc etrafında gnyct mühim Vf' he 
yecanh mü talanlar SE'rdolunmak. 
tadır. 

1rı;:ilizle>r bu gem.iyi sliratle in
=-n ederek tecrube ettikten sonra 
movart:ı~ vq elde ettikleri takdir. 
dt Çl'ntzaltı hik"ıniyetini de muL 
!.ıü; ı;ı.ıre-tte ellerine gccirm oı .... 
r:ıkh.r. bUtün nçık dE:'nizlcrd ıt~ de. 
ni.Z:>.tt.ılnn bir h:unledc temizleme. 
<*t:i if,in Atlanti'k muharebesi nl 
r. ı-et b\llmuş olacaktır. 

Bundan dolayı bu lıudlscye soıı 
derece büyük bir ehe:nrclyct nt • 
folunması tsh:idir • • 

sözünün dinlenmesıni isti • 
yen §aİrlerimizden biri, bir 
zamanlar galiba dört metre 
ile on metre arasında bir sa. 
kal sahibi olmasını yana ya. 
kıla arzulamıştı. 

Fakat yalnız ar:z.usile kal. 
dı, bırakmadı. Bıraksaydı, 
aradan geçen zaman, onu, 
istediğinden daha gösteri,, li 
bir sakal sahibi olmasına mü
saitti. Bunu niçin }apmadı? 
Zahir günün birircie Server 
Bedie hak verdirmek, kendi. 
sini ya-:lılar arasuır!a saydır. 
mak için .... ama, ııata etti. 
Sakalı salwerseydi, yal -
nız siyasi yazılarında bir §İ· 
riyet bulunmakla kalmıya -
cak bugün elharmmumiye, 
kene/isini siyasi yazılarından 
mahrum bırakan ı,,. istila ile 
karsıla mıyacaktı. 

Sakalsızlık yüz;ınden, mu. 
hakkak ki kayıbımız büyük • 
tür. 

NlÇlN? 
Gazetelerden birinde, za -

bıta havadisleri arasında, 
göyle bir serlevha. gözüme 
çarptı: Ailesinin yanından 
kaçtı ve hırsız oldu.. 

Acaba ailesinir. yanından 
kaçtığı için mi hırslz oldu, ' 
yoksa hırsız olduğu için mi 
kaçtı? lhincisi dalın doğru 
olsa gerek. ·R. 

fına imkan hasıl olamamıstır 
Köylümüz bu işten de c:-ok h i 
anladığı halde, maale cf arazi 
darlığı yüzünden inbat kuvveti· 
ni ve neşvünümn kabılivctini 
kaybetmiş ve znyıflamı. • olan 
tarla topraklarının gübrelenerek 
inbatiyesinin takvive<ri de kab·l 
olamamaktadır. Sunu da ilave 
edeyim ki. tesis olunan "kr<'dı 
kooperatifleri" kövltimüze miis. 
~ir bi_r f~yd.a temin edememiş 
t~r. Çıftçılerımizin 930 yılında 
zıraat bankasından aldıkları 
(30) ar lira ödüne para borclnr • 
m hô.la ödemk imkanlarım bula· 
madıklarmı tecssurle söylemek 
l!zrmdrr. 

Bu sırada köyün ~eşme yo. 
tunda bir komışma oldu: 

- Ne var? 
Diye sorduk. Çocuklardan bir 

ka<:ı acı acı bağırdılar: 
Ayşe teyzemin sancısı 

tuttu ... 
Bizi ge?.diren ihtiyar köylüler

den biri: 
- Bu, köyümüzün eski bir 

derdidir, dedi, köy ebesi yoktur. 
Bu yümen bir QC>k ölüm vakaları 
olmaktadır. Eğer ebe lazım o. 
lursa., ta Bakırköyüne kadar gi
dip bir ebe getirmek lazmıdır. 
Hıc olmazsa bir kaç köye bir ebe 
gönderilse.. Her vıl bu yüzden 
knvbettiğimiz yavnıcuklanmız 
ölümden kurtulur ve nüfusumuz 
artar. 

Köyümüzün derdi bir değil .. 
Pek coktur. Fakat. bu en büyü. 
ğüdür. Değerli valimizin bu m~ 
ele üzerinde durmalarını. ve 

hiikOmetin bu çok mühim olan 
nlifus arttırma işine bir çare 
bulmasını dilrriz. 

Aynı znmanda bugünkü donan. 
malnrda hücum botlarının rom da 
hı, <'hemmiyetlni tamamiylo kny. 
bedecektir. 

Yeni tip geminin Kanada.'da in
şaatı ve deniz(' ind rildikten son
ra yapılacak ilk tecrilbelC'rindf'n 
f.' lde edilecek neticeler hakkında 
da mnliımat alabilmc>k üz~re mü
him Japon istil>b.ar:ıt mnhf lll'ri)
lf' şimdiden tC'masa g'rmi olduğu 
muzu b"ldirir:m ... 

Stol.ho'm d n z ıstihb ratına en 
ea ;lam teş!•ill\ttnn \'rrilen hu rot. 
fnssa.l raporun tahnun edil bılı 
cek ı:;ek ldC' bii)iik bir he~ l'Can u
vnnd:.rmasındnn tabii bir şey oh • 
ınaz. 

Rnpor o dl'rccc sarih ve e-hem
miy tli olarak h&discyi izah et 
mektl'dir ki 1svecin bütun t red 
atitlC'ri brrakıp şimdiden harbe g·r 
mesindc bile artrk h ç bir mahzur 
knlmamnsı la?.ım gelinli! 

Zıra Atlantik harbinın nihnyet 
bulması demek. n.ı ağı yukarı har_ 
b"n neticeı::i \'e bir tar-ıfm <'bE'di 
'Jlnğlüb':ı;ct demek td'! 

Şı!phes.lzdir ki Alm:ın islthb& · 
ratına da n.ş~i;ı .l'ulum t.\":li 1'1~~1 
ve baldo rnporfar vcri!rui.,Ur. 

( Deı.·o~ı t.'l!t' J 



nden -
Aı:adolo ıı,Ja.ııaı.ıun \'erdlfl tıaber. 

tere öre dlbayıt vaztv.-tine bakı, 
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Sovyetlerin 
yeni muvaf
fak·yetleri 

- -0--

lrandaki Almanlar - lspan • 
yada ölen ltalyanfor • Muso
lininin mareşal Mannerhay
ma telgrafı • Run•eltin anne. 
si öldii 

Şark cephesinde harp bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Alman 
başkumandanlığımn dün gece 
neşrettiği tebliğde harekatın plan 
mucibince devam ettiği bildiril. 
mektedir. 

Cenevrede çıkan La Suis ga
zetesinin Berlin muhabirinin bil
dirdiğine göre Berlinin salii.hi
yetli mahfilleri merkez cephesin. 
de cereyan eden §iddetli muhare
beler neticesinde Kiyefteki Sov· 
yet kıtalannın gerisine yapılan 
~ gittikçe artmaktadır. 

:Yine cenuptald vaz1ye11: mlıteallilt 

manidar bir haber daha Wınmı3tır. Bu 
habere göre isnad mmtalm•mdakl lş· 
Siler Moskovadan gelen bar emirle tah 
llye edilmete başlanmıştır. 

Muhabir, bundan, Rusyıı. 1ç1n bUyük 
bır ehemmiyeti olan bu havzanın da 
terkedilmesine karar vertıınl§ olduğu 
ınAnıı.smın çıkarılması lllzım gelip gel 
mlyeceğinl sormak tadır. 

Moskova radyosunun bildirdi. 
ğine göre ise Kiyef halkı normal 
hayatlarına devanı etmektedir
ler. Şehirde her ev ufak tefek 
fakat kuvvetli bir kale haline so
kulmuştur Halkın bir parolası 
varo.ır. O ·da şudur: Kiyef bir 
Sovyet şehridir ve Ö}'le kalacak. 
tır. 
'Almanların dört teşebbüsü 
Püskürtüldü 

Pazar geresi ayrıca neşredilen 
Sovyet tebliğinde şöyle denil. 
mektedir: 

Son üç gün zarfında Almanla
rın Dinyeper nehri üzerine köp· 
rü kurmak için yapmııı oldukları 
dört teşebbüs, asteğmen Petro. 
uniche'un bataryaları tarafından 
akim bırakılmı§tır. Bu batarya· 
lar Almanların 500 istihkam ve 
piyade neferini öldürmüş, 45 
ikamyonu, 3 mitralyöz yuvasını, 
bir çok hücum arabas!ru ve mü
him miktarda t chizatı tahrip 
etmiştir. 

Dinyeperdeki Ru.s filotiU:lsı
nm tayyarelerle birlikte vücu~a 
getinmiş olduğu ateş baraJI, 
Dinyeperi geçmcğe uğraşan Al
manlardan 3500 nü iUaf etmiş
tir Dün akşamki tebliğde ise bazı 
muvaffakıyetlerden ibahsedil -
mektedir: 

Gomel istikametindeki iıkinci de 
:rece bölgelerden birinde, bir Sov
~'let piyade fırkası, büyük bir mu
kavemetle l:a?'§ılaştrktan sonra 
müte.a.ddit meskl.ı.n mahalleri tek
rar ele geçirmiş ''e 21 tankla bir 
çok top tahrip etmiştir. 

Garp bölgesinin diğer bir nokta
sında Almanlar, Kmar ırmağı üze
rinde köprü baRla.rmı tutmuşlardı. 
Sovyet tayyareleri pike hilcumla
rızyaparak, bu ltöprll ba15larrnı tah
ri,ı.:ı etmlşler, dilşmanm ırmaktan 
geçmesine mani o mtıı;lar ve bir 
kaç yüz Alın:ın ölauımlişlcrdir. 
Leningrad hapılarındaki 
Çarpışmalar 

Leningrad ikapılarında vtı.kua 
gelen çok ~iddetli muharebelerde 
general Bondarev'in kumanda· 
smdM.i Sovyet askerleri de mu
vaffakıyet kazanmı~lrı.rdır. Bil. 
dirildiğine göre bu kıtalar çok 
iyi yetiştirilmi lcrdir. Çok iyi iş 
görmektedir. Bu kıtalar, Alman
ları istasyon ile ı;ehir arasıru:laki 
bütün mevzilerinden <:ıkarmışlar
dır General Bondarevin 'kuv. 
vctİcri, nehri suları alçak olan 
noktalarından yürüyerek geç
mişlerdir. Ve şimdi cenuba doğ
ru ilerlemektedirler 

Bondarev'in kılnalı, c.Uşmanın ce 
nahlarmdan cenuba doğru yayılmış ve 
münakalat yoluna taarruzda bulun.. 
lllU§tur. Diğer bir Sov;et ~Uzutamı 
da. cephede taarruza geçm~tir. A» 
m&D!arm mevzileri, inh•Wır.ı etml§tlr. 
Alm:ınlar, ncat etmişlerdir. Alman 
kuvvetlerinden bir çoğu tcııllm olmu~· 

tur. Kıtaatıa:ıı.z bUyük bil" iaşe katile_ 

Bu Dne 
.__. 

sine de hUcum enılııler \"e mtlhlm mik
tarda milhlmmat ve 7.ab.ire iğtinam 

etml§lerdir. Tanklarımız, Alınanl:ırm 

12 Alman topunu f'Z!p tlirrip etmiş. 
lerdir. 

üç gUn •.ll!va:u edeı. rcuharebe es. 
nasında Almanlar makt·.J ve mecruh 
olamk takriben bir ala:t ~adar insan 
kaybetmlşlerdlr. 

71 incl Alıru:ı.n fırknsıııın 407 inci 
alaymın ke.rargQhı cllml.7..,. geçmiştir. 
Burada bir takım :.ank -..'! alayın ha 
rltnlarını ve saııcağ:nı e e ge~irdik. 

Sovyetlerin muvallakiyetler · 
Sovyetler tarafından dün ı.?:ecc 

yarısı neşredilen biı· tebliğde de 
şöyle deniliyor: 

Dün bütün cephe boyıınca 10 
binden fazla Alman zabit ve as· 
keri imha edilmiştir. Bundan 
başka Ruslar. rr.uhtelif çapta 
100 den fazla top, 364 mitrauröz 
yuvası, mühim miktarda toı·pil 
endaht eden bataryalar, köprü 
vazifesi görmek iizere düşman 
tarafından kullanılan 18 gemi, 
940 otomobil, 180 tank ve zırhlı 
otomobil to.hrip etmişlerdir. 
Fin tebliği 

Resmen bildirıl<liğine göre 
oldukça uzun bir tevakkuf dev
resinden sonra, temmuzda başlı. 
yan taarruz. 4 eylülde tekrar 
ba.~amıştır. 

Üç gUn siiren muharebeden son
ra. kıtalarımız 75 kilometre iler -
lemişlcrdir. 

Son günlerde, dü§Jllan, araz'.mi 
zi bombalamıştır. 

Finlandiya tayyareleri, La.doga 
gölünün şarkında. ve Mu:rmansk 
demiryolu ti.zerinde dUşm.a.n kıta -
larmı bombalanuşlardrr. 

Bir tren tahrip edilmiş ve yedi 
düşman bombardmıan tayyaresi 
düşUriilmüştür. 

Irandaki Almanlar 
Londrada itimat edilir bir 

m on b dan da n öğrenildi
ğine göre İngiliz ve Sovyet 
kıtalnrı !rana girdiklerlndenberi 
burada bulunan Almanlardan hiç 
biri memleketi terketmeğe muvaf 
fak olamamıştır. İngiltere htikfı -
metl tarafından Tahrandaki İngi -
liz elçisine gönderilen talimat yal
nız lranda. bulunmakta olan Alınan 
Iara ait olmamakla kalınayı:p Ku
düs b~UftUsüne ve Irak isyanı 
bastırıldığı sxrala.rda. 1ra.na. kaçan 
Iraklı asilere de 5amilcllr. 

Diğer taraftan Röyterin bil· 
dirdiğine göre Irandaki petrol 
kuyularının .J.epsi Hintli kıtaatın 
himayesi altındadır. 
Finlandiyaya çavdar 
Gönderiliyor 

Almanya Finlaooiyaya. 15,UOO 
ton çavdar gördermeyi vaadet.. 
mişti. Almanya bundan ba§ka 
10,000 ton daha çavdar gön.dere
cektir. Bu suretle Finlandiyanın 
ekmek meselesi halledilmiş ola· 
caktır. 
Muaoliniin Marqal 
Mannerhayma telgrafı 

.M:usolini mareşal Manncrhay. 
ma bir telgraf göndermiştir. Du· 
çe 'bu telgraf ta diyor ki: 

Krtaatınızın kahramanca dö· 
ğuşerek eski hududa vasıl olduk. 
ları şu anda size İtalyan ()rdula
rmın arkadaşça selamını ve 
Italyan milletinin, hem de yalnız 
bugiinden itibaren değil öteden
beri kahraman Fin milltinin ge
rek ~ulh gerek harp zamanında 
görmüş olduğu i~leri ve sarfet· 
mekte olduğu gayretleri takip 
ederken duymakta olduğu hay
ranlık hissini size bildirmeme 
müsaadenizi rica ederim. 
ispanyada ölen lt:ılyanlar 

G e n e r a 1 F r :ı n k o ile 
:-.ıusollni n r a s 1 n d ' aktedilml.ş 

bir iUlAf dolayıslyle t11ııanya dah!ll 
harbi esnam:dn. me.ktUI JUşmU§ olan 
4 bin ttalyanm Ca..."ltıpagne'dıı 166 
mezarlıkta gömlllti olan cesetleri bu· 
sust surette Saragosse'da !nşa edilmiş 
olan mezarlığa nakledi!e:ek orada. hep 
bir arada gömUlecektir. Orada halka 
açık bırakılace.lt olıın b~r kule ln§a e. 
dilccektir. GönUllUlerln cesetleri, esk! 
Roma me.uırlık.larmda olduğu gtbl 
mezarlıkların rluvar kenarlarına gömtl 

lecektır. 

Hindiçinide vaziyet 
Röyterin Sayg-undaki muhabi

rinin bildirdiğine göre Japon 
kıtalarının cenubi Hin.di<:iniye 
muvas::ılatındanberi ufak tefek 
hadiseler olmaktadır. Fransız 

Türk - İngiliz 
ticaretinde 

inkişaf 
Son hal talar z.arf mda 

lngiltereden 
Bir buçuk milyon 

ingiliz lirahk 
mal geldi 

Lonı.Jra, ; (A.A.) - Röyter bildiri· 
yor: 

Son haCtnln.r zarfmıl• 'l'Urkiye ile 
l3Uyük Br;tt.nya arı>sındll yapılan tı. 

c:ın muameleler, iki nır,mJeket bey· 
nindel<i ticari mUna.sebutm elıcmmı. 

yetini gôı;tC;rmektedlr. 
Son haftalar zarfı.oda, lngUere, Tür. 

kiycye, ceman 160C.COO t nglllz lira
lık mal gön:lcrmlıtlr. 
Bu enıt;n..-ı..n içinde Türxlyenin ltal,. 

yadan ithal edemediği bin ton ba'iır 
sülfatı vardır. 

İngiltere, TUrk1yeye, ıtabve, loko 
motif ve tekerlekli vesaıt te gönder
mi~tlr. 

Halen "Ünited Kiıırom Corporu. 
tion., ile TUrkiye m;lnııknlAt VekAl.eU 
arasında, bUyilk Britanyndan gönde· 
men lokomotl!lerln vc.ııatr malzeme. 
nJn karaya çıkarılması için kullanıla· 
bilecek olan !skenderun rrhturunm ın. 
şı:ı.sma. dair müzakerele.- cereyan et. 
mektedlr. BUyUk Britanytı tarafmdan 
gönderilen emtia hacmi:.tn pek fazla 
artmı§ olması bu tedbirlr:r! zarurl kıl· 
maktadır. TUrk _ Alm.'\n tıcarl mU· 
zalwreler!nln tekrar ba_şıamaM için, 
Ankarada Clodieus'e intizar edildiği 
şu sırada, bu ta!.alllltm &ş!ldl.r bir c~ 
hemmlyetl vardır 

-----o----

İngiltere irana yeni 
bir nota verdi 

Lorıdra., 8 (A.A.) - Ing'Jlz ve Sov .. 
yı:t mUmesslllerinin İran hUkO.metine 
blr nota. tevdi ettiklerirıl bildiren 
-r,- ymla gazetesinin diplortıatik muhar. 
nı l şöyle demektedir; 

"Tahranda bulunan Aimanlarm ilk 
ltarkula.rmın zail olduğu bu şehirden 
gelen haberlerden anlaşılmaktadır, 
Geçen haftanın sonunda Almanlar es.. 
kisi gibl norm.al blr hayat geçl.rmeğe 
bUyUk otomoblllerde doıa~mağa, ga • 
malı haçlı bayrakları: çeloneğe, sokak.. 
ta rastgeldiklerl !ngfüzleri tahldr et• 
me~e ve mUtteflkter a.le:;rbinde şayia .. 
l:ır çıkıı.rmağa başlamıııııırdır. HUI~ 
sa Almanlar !ngUterede Tahrandaki 
Alman .aefarctinln kapanmamasını 

protesto edenlerin tasavvur ettiği şe. 
Jdlde hareket etmektedtrler. tran hU. 
kO.meUnc tevdi edilen yen! notanın bu 
hale nihayet yereceğl Uı:nlt edilmek • 

tcdir . 
Londra, 8 (A.A.) - (lill.C.) 
İran hUkümetin1n son 1ngillz - Sov

yct tckllflerine karşt cevabı hakkm. 
da trımdnn yen\ blr haber golmemlç

llr. 

Sovyet 
tebliği 

(Baş tarıı.fı 1 ncide) 
cltişman tayyarelerlni t<ıhrlp etmiş -

tır. 

5 EylUlde cereyan edf'r. havsı. hare
kfıtrnda. yerde ve havıı.do; olmak Uzere 
re, 23 dUşman tayyare'ii tahrip ettik; 
bizim kayıbıınız 11 tay-ıaredlr. 

Şimal Buzdcnlzlnde, (U 73) isimli 
bir Alman tl(:nlzallrsı yn?,nlanm1!jt1r. 

Cephenin S"lll"P kısmmıh çok şiddet 
u bir muharebeden soıırn dUşman çok 
gerilere atılmış 3 köy, 6 tepe istir ,. 
<lat edl!Ml!,!lir. Bu mur.c.rc,belerde dUş 
manın 50 makinellttifr'.r yuvası, 6 tan 
ıır, 17 torpil topu, muhtefü çapta 13 
topu tatırip edllml!#tir. DUııman 1500 
den fazla ölü ve yara1r terketmiştlr. 

Küba Reisicumhuru 
.. ~rl .. 
O.~U 

kuvvetleri sila.htan tecrit edil· Hın anu s (A .A.} - Küba re~ 
mişlerdir. Umumi vali amiral isicwnhur~ Menoca.l'm pazar eü -
Döku bütün srı.la.hiyetlerinden nü ani olarak vefat etmesi do -
mahrum edllmiştir. Yalnız mülki layısile dünyanın her tara.fın~an 
idare normal olarak iııl<>mekte· ıo.ooo den fazla telgraf gelmış .. 
dir. tir. 
Ruzveltin annesi öldü Reis!eurnhul'uııun naa.'}ını m 1lli 

Ruzveltin annesi 86 yaşır..dn Kapi.tola nakit esnasında 60 bin 
olJıığu ha'de ölmüştür Ruzvelt kic:i hazır bulunmt!!itur. Nı:ı.ac:, ce .. 
bu yüz:len yarın sab~h s<.iylıyec.?. , ııaze mcnı.s'ml i~in tcflbit ed lmiı:ı 
ği nutku p~rşenha sabahın& bt· olan SJ.lı gününe kadar orada k:ı .. 
rakmrştrr. lacaktır 

• 

Berezilya 
Cümhurreisinin 

nutku l 
Biz sulhper-

ver bir 
milletiz 

Rio - de - Janiero, 8 (A .• \.} -
Brezilya .istlklAlinin yıldöuümü 
münasebetiyle büyük bir hr..zırun 
kitlesi önUnde bir nutuk :irnt e • 
den reisi<:umhur Vergn.s, Aıneri -
ka kıt.'asında ta.kip edilen siya • 
setten bahsedere-k deıni.jtlr ki: 

"Blze karşı harekete geçecek 
herlınngi bir mütecaviz karşLSm . 
da şimdiye kadar ye.pılan teda -
fili bir ittifakla görülmemiş dere.. 
cede çok nasyonalistıerden mU
rekkep bir kitle bulunacaktır. 

Vaziyetin güqlilğüne rnğmen 
Blcı.ilyanm halihazırdaki ihtilfl.fm 
sademeler:nden kurtulmağa mu • 
vaffak olduğunu hatırlatan Var • 
gas §Öyle devam etmiştir: 

"Biz sulhprver bir milletiz. 
Baı;ılıca hedefimiz harbin müthiş 
şerailinden uzakta bulunanakttr. 
Bununla beraber hadiselerin ne 
suretle inkişaf edeceğini ve dün. 
yanın şimdiki ihtiyaçlarının biz· 
den ne gibi gayretler istiyeceğini 
tahmin edemeyiz. Brezilyalllar 
nikbinane hUlyaları istihfaf et. 
melidirler. Müteyakkız, disiplin· 
1i bir mukavemete ve Panamcri. 
kan işbirliğine dair ğiri~ilen ta
athUtleri ifaya. hazır bulunmalı. 
yız, .Eski kavgaların yeniden 
baş göstermesine mani olacak 
tedbirler almalıyız. 

Reisicumhur şunları ilave et
ınistir: 

"Amerikan milletlerinin harp 
hazırlığı tedafi.iidir. Bu hazır. 
!ıklar münferit milletlere karşı 
yapılmamıştır. Bunlar btiıtün 
Amerikan krtasr için ibir silah 
fabrikası mahiyetindedir. Ameri
ka !krtasmın siyaseti diğerlerine 
taarruz etmemektir. Fakat At.. 
lantikten Büyük Okyanusa ka
dar bir mülahaza diğer bütün 
mülahazalara !ha.kimdir. Ameri
ka kıtasmm masuniyett,. 

ıstanbal 

Emniyet 
müdürlüğü 

Emniyet müdür veic:ili Sala. 
haddin Edirne vali muavini 

oldu 
Aldığunız ma.10.mata f,Öre İstanbul 

emniyet mUdUr vekili Sn•!l.hadclln AF. 
Iankorkud, Edirne vali muavinliğ!;ı.c 

tayin edilml1tır. Salfllıat!c!1Din yerine 
İstanbul emnlyet mUdU:ltiğünc d~ Baş 
vckAlet İstanbul arııtv dul.resi mUdilrU 
Kllmran tayin olunacn(':'t stıylcnmek
tedir. lnhlH\l eden mürl1lr rnuavlnllğ'!. 
ne de polis mektebi nıUd!.lrU Demirin 
getirilmesi muhtemel gö~i..llmektedir. 

l{imran rnUlkiye mektelıl mezunla .. 
rmdan krym.etli bir i~arec;dir. Bey
oğlu rmniyet Amirliğ"inde bulunmuıı. 

Salih Kılıç zamanında ôı İstanbul 
polis mUdU.r muavinliği vazi!cslni yap. 
mıg, blltllııra Başvek!let ~stanbul ar. 
eıv dairesi mUdUrlUğtıı.ı> tayin ed!l -
miı;U. 

Ruslar İngiliz 
yardımını bekliyor 

(Ba~ tarııfı 1 nci<le) 
Sovvet sendika.lan merkezi reisi 
CJıv~rnildn cumartesi a.kııaım mat 
bun.t mümegg Jlerine olan beye.ne. 
tını ele .almıştır. 

Ohvernik bilhassa şöyle diyor • 
du: 

İngiliz işçilerinin yardım vaadi, 
cephemizde düşmanın kuvayı kül .. 
liyes:ni, tayyareleri.ni tut.ı:nak ve 
bu suretle eınun İngiliz adalarını 
ve billıassa Londra.yı bombn.rdı • 
nıan etmesine mani olmak sureti. 
le memleketlerine yapmakta ol _ 
duı'hmıuz ya.rdmun tabii bir muka 
beles.i.d.ir. 

Sovyct lideri i:üivc olarak şun
ları söylem.iştir: 

Mikta:::-ları günden güne art -
makta olan Sovyet vatandaşlan .. 
nın Jntibaı. RU'i)•adn mi.ltiıi§ bir 
harp bütün tahribalrnı vapmak -
ta oltluğ'ıı bir sırada lngifülcrin 
kendilerini sözle, vaitlerle te.şçi 
etmekte oldukları merkezindedir. 

Makenzi King 
beyanatta bulundu 

Be§eriyetin bug·iin kar,ı 1 

koyduğu tehlikeler ı 

Bitin dünyaya 
şamildir 

)[ontral, 8 (A. A.) Sa.bık Ke.. 
na.da. başvekili Ma.kenzi Kin.g, hı .. 
giltereden avdetinde beyan:ıtta 

bulunarak bu seyuhati yaptığnı .. 
dan dolayı bahtiyar olduğunu ve 
kendisinin 1ngilteredcki ikanıe'.J -
nin pek münasip bir zamana tc> .. 
sadUf etml.ş bulu.."ldnğunu <>.Öyle • 
miştir. 

Mumııilcyh Çörçilin kendis'.nc 
tng:tte're}i ziyaretinin İngiltere 
hükumetine pek ?.iyade faydası do 
kunmuı; olduğunu söylediğini i!Ji.. 
ve ctın.İ.E}Lir. 
MakeıW King, Çörçilin lng'l!z 

iı:ııparatorluğu He Vi§i ar:ı.smdakl 
l temasm Vişinln Ottavadaıki cl!ibi 
Ris~eellıeuber veyahut Kanada _ 
nm Vişidw ma.sla.IıatgUznrı Du -
puy vasıta.sile idare edilmesi ar • 
zusunda bulunduğunu du söylemL~ 
tir. 

.Makenzi King tahriri beyana • 
tında şöyle demiştir: 

''Seyahatim esnasında en kuv -
vetli intibaını, §lındiki harbin dün 
yanın her oktasıru tehdit etmek... 
te olan acil tehlike h.iss)nin her 
tarafta. sii.:ratıe artınrş olmasıdır. 

Bu andan itibaren hadisa tm 
süratlc inkişaf etmesi muhtemel.. 
clir. Ben, ayni zamanda tehlike 
nin pek büyük olduğunu ve na.zi 
barbarlığının ve Prusya liitleriz -
minin a.ncak bütün hilr insa.nla.rni 
fasılasız olara.k sarfcdcceklcri 
gayretler pa.'ıasma inhi7.ama uğ • 
ra.tabileceği kanaa.tile memlekote 
dönmüş bulunuyorum. BeŞetiyot • 
tin bug:.in karşı koymo.kta. olduı,~ 
tehlikeler, biltUn dünyo.ya. şnmil • 
dir. 

SATIRLAR 

Ruz gar 
şiddetleniyor 

(Bat tarafı 1 ncide) 
olsa kola.y kolay elde edilemiye. 
cek bir zamanda oldoğumnzu göz 
onune alarak - Jrulaklımmrıt 
t.ıkama.mız lco.p ettiğini söylenü'} 
ve davada onların salında görün. 
müştü. Şüphe yok ki bu istek 
bu işe serma.yo yatırmış ''o bu 
'.'·üuleıı gec;iocn yüzlerce ,·a.t&n. 
da~m mut.azarrır olmııma.lıı.rı en . 
ıll,e'lln<len doğuyordu. Bugün de 
yine o fikirdedir ve u.ziyetleri
nin icap cttir<l!ği zammı görme ,, 
lcrini ister. 

Anc.s.".c, belediyenin dikkat n::ı.. 
zıırını, .ŞU nokta üzerinde topla
maldan da kentJini alamaz: 

Şoförler içlııde bulanı\\ ıııudıın 
istifade etmek i~tlycnlcr \ardır 
\C mııalcsef ~ol•tur. 

&elediyc ha.lkm, tabir caiz gö
rfüsUn, soyulmasuıa mii..,aadc et 
memelidir ,.e elindeki bütün im· 
kanlarla bunu önlem~ye ı;:ah~mu.. 
lulır. 

\'apura ycti~<'<'\k, mü5kül \"a 
ziyctte bulunan bir kadını Sirke
c-iclcn Iföprüye götümtok i;;in bir 
lira lstiyen !'lföriin ~·üztle b~ 
zamla yerinden bile ~ırdanım. 
yacn1-mı dild<ate almalı ,·o t.cd . 
lıirlerinl bu bakrm<lırn muhkem
lec;tinnelidir. 

Bu bir ,-&kıadır. İ<ifenir.o.C', Jıa 
cllc;c~·e kurban oJa.n kadının ad 
reslle araba numaraı.;nıı da \'l'rc
bilirlm. 

Dlkkıtll olmıılı.rız. mizglır ı,i<J 
tlctlidir. 

11. r.. 

Odesa haftarca 
dayanabi!ir 

Röyterin Moskovadaki 
mulıabirine göre 

Leningrad 
Henüz tan1amile 

muhasara 
edilemedi 

Şe r~a ,ark ve 
cenu.'411 şarki 

~ısımiarı açıktır 
Loudra., 8 (A.A.) - Royter aJe. 

sının Moskovadaki huııu:>ı nıuhBb 

Aleksandr Vert yazıyo•: 
Almanlar Len:ngradr ;nubasara t 

mmeişlerdir. Şehrin ter1it edildiği 

<lnir olan haberler <lo~-:.ı do.>~ildl 

Almanların Moakova .. .t..e.111ngrad 
tın hattının herhangi bir noktas 
geçtilderlne dair ort.adl\ bir ellll1 

yoktur. Fakat bu hll~lm l'anmda, 
mil şarkında Ribinslte gi<1eıı baş 

bir ıılmenrlifer hatlı varı1>T. Bund 
başka ~nlngraddan ~arka doğru 

den Murmnnsk halları dıı. vardır. 
GörUlllyor ki LenJn2ruıJ1 tecrit 

mek 1çln Almanların ber taraf1 
r.ıehre pek yakın bir ıncsnfcye ka< 
gelmeleri 11\zımdır. Alın.en son bab 
lerden Almanların şehrin cenubu §& 

ve park kısımlaıına yaklqmndıkl 
anlaşılmaktadır. Bu .:ı ~it aıtıı 
şehrin tecrlt edildiğinden babıtetD 

saçmadır. 

Alma..ı::lar bngılıca tAzyiklerlni gı 
ve cenubu garbi istlkamotlerinde Y 
maktııdırlnr Jd bıı kısı..-n1ıa Finllı 
körfezi boyunca d::ı.r blr orman va 
dJT. Bu orman ne Leningrs.d n.re..ıru 
Parvaya kartar uzanan bir yayla m 
cuttur. B:ı yaylada blrl.r.ç iy\ 
varsa da arazi arızalı o1d?JğU içl.ı:ı 
niş mlkyaııt:ı aE;lterl tıın-E.k!ta mUı 
değildir. Etnscn yayl!nnı şimal k 
mmda Pulkovo ınrt!arı vardır. Yllğt 
yağdığı zamıı.n bu mt:ltaknd& bllst 
tUn başka bir h:ıl alı.wr.ııctır. Allı 
hava kuvveUerl c!varda~i ka.sabal 
merhamctsiZ akınlar yaparak mu• 
ltalll.tı sekteye utratmağa ve Ruslı 
maneviyatını sarsmak ıııtemişlerse 
bu usullerl:n Leningrad :xı.Uda!!ler1 
zerlndc bir tesir husul~ getir~c~ 
fötima.l verilmcmckte<!ir. 

i~illi Şefin 
Bursahlara hitab 

(BaB taraCr 1 ncitJe' 
.şeyin örneğin• anlayışını ven 
ğe mecburdur. 

Burada, mektep <'Ocukla· 
ve erkek çocuklarınızı da .Ji 

düm.Resimde, cli§lerir..de, tal 
ta ait her işte babalarının, a 
!arının, kanlarından devamlı 
ler taş:dıklan:nı gösteriyor! 
Bu kadar istidatlı vatand~ 
güzel san'atta, heykelde, mus 
de. süsleme sanatlarında vata 
her köşesine örnek olmalıdır 
Güzel san::ı.'t, güzel sevgi di 
gt'çmayiniz. Bir milletin tcrb 
sinde, sevgisinde yük~elmesi 
en maddi 2Janlarda qok kuc 
gootermek i<~in gUzel sanat 
~isi yüksek olmalıdır. Bu ka 
istidatlı Bursa, bu glizel $; 

iatidadır:da, bütün memlcl 
mcdenivet ve kudret tu~.malı 

Burs~lılar, nziz vatanda§1a 
rrece yarısı buradn, Bursanın 
.tarafında beni dinliyorsunuz. 
benim icin bir zevktir. B 
karsı gö3terdiğiiz sevgiye tel 
tesekkUr ederim. Size sevgi 
mi ve se!amlarınu bildiririm 

Ynfiasın Bursalılar, ynş 
aziz Bursa ... 

Milli f'efin bu hitabeleri 
delcrı doldur~n on binlerce 
tan.daş tarafından oparli.irler 
srta.siyle c'jnlcnmiş, halle, mü 
kiben kcşklerine avdet buyt 
Milli Şefin otomobilini ~ara 
"yaşa. sağol, göz bebeğimiz. 
şefimiz... r.idalariylc harar 
saygr, sevgi ve b:ı~lılıklarmı 
dirmişlerdir. 

Dursa. ı (A.A.) - Reisicüm 
(Caş tarafı 1 nciıle) tsmet tnön!i dün buradan hnre 

Sovyetler harp istihsaıAttnr temin etmeden önce, z·raat mekte 
eden ve bllhas.sn ~ank ve tayyrıreler 

1 
ve askeri milzeyi ziyaret f'y!C' 

imal eden fabrlknlnrds.n mUhlm bir ı vcmüteakiben Bursalıl::ırm coş 
kısmıııı uzaklarda, Ur:'!l dağları urkıı 1 

tezahilratr arasında cıehrlmiz 
kısmında ve Siblryada ttııılıı eylemi:;- a~'t"llmrışlartl r. 
1,,rdi. 1 Otomoh!llnrle Mudanyaya ka 
Ukraynanın dll1'man 1.aıafından z:.ıp I olan yoıculuklan esnasında l 

tınr mUtcaltip bu fabrik·ı 'ı1r sayesinde I kın aynı heyecan ,.e ııym sevgi 
Rus ordusu gene eskisi eıtıı mebzul zahürletile ke.r~ılannn Miııt Şef 
miktnrı.Ja harp ınal.zemesiı ~ malllt tıı•. üzerinde muhtelif köyler civan: 
lunmnı,tadrr ve bulunaca~•tır. durarak Merinos silrUlerl, ze~ 

Almanlar Ukraynanın fCı.rkmda bı:. mahsulü ve y~lar hakkında iz 
ıunan Buınbos kömtir ır.:::denlcrini da hnt .:lmrşlar ve direktifler Ve' 

hi elr. geçirseler bunun ehemmiyeti ol. mlşlerdir. 

mıyncalttır. ÇUnltll Ura'or 1d kömür ı İstanbul, 7 ( A.A.) - Rei.sıcunı 

mııdenleri hunlnrın Hucıt"r tarafmdan j İsmet lnönU dlln ak am n·.ırsada.ıı. • 
kayoodllmcs'n~ t.eııı.rı edec"ktir. 1 rimlzi teşrif tııyurıı.u,1ardır. 
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Başrollerde: Meclilta, Zeynep, Mahmut Saim. Komik Ha!lar. cı,. ... ,ı Ok Milli Roman 
Yazan: MAHMUT AmLA AYKUT Artık hakikat bütün çıplakhğile ortaya çd<nıış, r edihanın, 

~~ı:nöy~ Bir~a~U:U~~= kişi vav planlarımızdan nasıl ve ne şekilc'e haberaar 
~t o~aıtıadım rum. - 31 - ld ..., •• ..., • t• 
~.~te~n~:umazı's.· Yemekleri, mMeleri kendı e· O ugunu ogrenmış ım 
::"'111 •.::: • limle hazırladım. Kaynanam be• KADIN tSTERSE !\"} J,Ji,R 
~ d ıgrenç lev nı kocamdan çok seviyor. Allah y APMAZ 

:u un etı yC'nmez .. ) ai~ e clindckı 
::ıem y ~ i kn dırdı. (Ya AIL.tll .. Ya 
l:iettar .. Ya hAfu:) dJ~c bir avaz 

kaciie 0 adam bana ıstediğimi verdi diyor <la 
r inanan başka bir ~.t?y demiyor .. 

da ic;:inıden t~lerlm bittikten son~ giyin· 
'etlt>' ona actdnn dim. Hazırlandım. misafirlerimi 

\retınedı. Eii bekliyordum. H;ava kararırken. 
Sedatla beraber arkadaslan ~eı· 
dıler. Yedi sekiz erke~n gUr 
kahkahalı ve kalın sesi evi dol 
durdu. SedatJa şakala~ryorlardı. 

- Evlilik sana yaramış ya 
hu .. 

- Olmıyacak. bizimkini de 
sağa. sola görücü göndermeli. 

- Bak, bak tevekkeli deme· 
mişler evlilik sultanlıktır diye. 
1 ler taraf insanın yüzüne gülü 
~ür .. 

Masa başına oturduklan za 
rr.an misafirlerin memnuniyeti 
azami haddini bulmuştu. BeJJiy· 
di ki bunlann QOlu ve belki he;>· 
si bekar insanlardı. Ve her be· 
kar insan ızibi biraz derbeder 
olan bu gençler, temiz ve derli 
toplu bir vaziyetle karşılaşınca 
bunu fevkalade bir $eV olarak 
kabul cdh·orhrdr. 

Sedjt bizim bulunduğumuz 
odaya geldiği zaman onların hep 
E=inden daha ateşli davrandı: 

- Ah benim ~r.el karıcığım. 
Seninle ütihar ediyorum bilsen 
ne kadar memnunum. 

- Öyle değil mı anneciğim? 
Ana oiulpn müsabakaya ç~· 

mış gibi beni metbetmeleri garı· 
bime gitti: 

- Beni şimartacaksmrz de· 
dim. 

Sedat utanmua annesinin ya· 
nında boynuma sarılacaktı. Du· 
daldan titriyor, gözleri parlıyor 
du. Eliyle ac:larmıı okşadı: 

- Sen her şeye llytksni ka· 
ncığım. Kızmazsan senden ibir 
ricam daha var. 

Yüzüne baktnn. 
o ilave etti: 
- Arkadaşlarıma bir hoş gel· 

dın demez misin Necmiye? 
Kadının erkeğe görünmesi gü· 

nah olan bir zamanda bu hare· 
ketim biraz manalı karşılana.bi· 
lirdi. Fakat; Canip beyin evinde 
tanımadığrm insanlann yanına 
<:ıktıktan. batta oturup karşı 
karşıya içki içtikten aonra, bu· 
rada muhafazaklr bir poz ve 
jest alınağı gül~ ve manasız 
buldum: 

- Hay, hay. 
Sedatla beraber odaya girince, 

böyle bir vaziyetle kanjrla,şacak 
lanm her halde hi~ tahmin et· 
miyen misafirler, birden P'1rdr 
lar. bir kısmı ayağa kalktı. Ba· 
zılan oturduiu yerde 'btlzüşt.ü, 
kaldı. 

Fa.kat bu esnada beklemedi· 
ğim garip bir manzara ile yUz 
yUr.e geldiın. Bir kaç defa yolu· 
muzun Ur.erinde esrarengiz htı· 
viyetiyle karşımıza ~ıkan siyah 
gözlüklü adam da misafirlerin. 
arasındaydı. 

• (Dewmaı 1XJ1') 

vi ediyor ve yarasını berıün 
kendi eliyle iliçlıyordu. • 

Halil j.iç bet sün aonra bir 
az gözlerini açtı ve bqı u
cunda duran \abibe aordu: 

- Ben iyi olacak mıJUD? 
- Evet, ojul ! lntallah çok 

yakında iyilqecekıinl 
-Ayaja ne zaman kalka

bilirim? 
- iki ay aonra .. belki de 

daha önce. 
Halil yatakta ıüliimaedi: 
- O alçak nerede.. udma 

dı mı? 
- Paditahmuz c.nu zinda

na attırdı.. 
- Ben iyileıip kalkmcaya 

kadar o da zindandan çıkar. 
1a?l ... 

- Kabil deiil. l'i\diph o. 
nu kolay kolay affetma. 

- Benim vurulutumdan 
paditah müteeaıir oldu mu? 

- Şüphesiz. MütMMİr oL 

Benim aşklarım?.. Daha doğru. 
su Deli Merniş ağanın dediği gibı 
enayiliıklerim ! 

Şair: 

._.,,.,,.,,.,,..,,.,,..,..,..,.,,._,.,,._AA,_,..~,.,,...,.,,...~~~-~~ 

~ 
Ona, Tahir ağanın. adını bile haber veren bu zat kim f 
olabilir? dersini2... Şimdi söylersem siz bitt> inaıımazsı 

nız ... 
VV'V'VV'Y'V'V~""'VVVVVVVVV'V'"""~'°""'°""""""""'""'"""'"""'""' 

dip kaftım.:ı yerleştirdi.. Gülme 
ğa .. N giıllı~ orsl!n ':. 

- B rıı acıdı mı Tah rciğim? 
- Acıdı lilftı ?. Semslyenin içi-

A&ık !>ldur kim kılar eıanm 
feda cananına, 

lleyU eanao etmfl8in her k'm 
ki 'kıymaz f'.UIDa. 

1 
Özünü?, Parasını?. Mücevherleri

.? 
nı .. 

- Pulun \ar'l ••. 
PJılun nrsa gelirim ! .. 

- Ben de ~nl almm !.. 

ne odun goymuc:tu .. Tas goymuş· 
tu.. Soppa goymuştu.. Başıma a
partımanın biri yıhıldı dedim ha .• 
Güllnhım uir tarafa.. GözlUğüm 
bir tarafa .. KPndim bir tarafa yu. 
varlrmdun ha.. l<'ahat menem özü 
mün ;sminin Tahir olduğumu nere 
a;:-n bllir bu". Muhakkak ya sen 
geceleri sarhoş olup telefon eyle· 
yiip bilmeyerch ~ apacağm işi aöy 
lf'rSen. Yahut ki t>zlinün bir ada
mı ona haber verir; korumaa.lılık 
eyle)'cr ha!,. 

Demiyor mu?. 
Mediha ile tanışalı altı yedi ay 

olmustu. Ona kurduğum çeşi.t çe
şit tuzakları daima tam vaktinde 
haber almış, öksenin yanma kadar 
gelip birdenbire dönllvet'en kurnaz 
bir tilki gibi bizimle istih7.a ede -
rek geri dönüvermişti!. 

Yarabbi! Ona kim haber Yeri -
yordu!. İçimizden birisi. ibu kadt
ı.a, olanı biteni fmddayor ama. 
kim?. Arnavut Arslan Beyin tele
fonda taklidini yapacağım zaman 
tamamiylc aldanmamış olsaydı bir 
deste mektubunu yollar mıydı? 

İçimizde bir yabancı yoktu ki.. 
ZUlfildi.r Bey bile: 

- Mori vallahi bu kadın seni 
öldllrecek Mahmut ağa.. diyon:lu.. 

Acaba bizi takip eden, hareket 
)erimizi harfi harfine Medihaya 
haber veren kimdi?. 

Meseleyi Agop efendiye açtnn: 
- He. dedi •. Filal i.ciızanem • 

ces Mediha bizi tüiıp etöreor. Bu 
mesele~i bizim Satanik Hamma da 
açtım .• Ka dedi .. Med!ha. A.şaklan
nx şebele maymunu gibi oyna.taor
muş •. Bundan zeVk alır İmi§ .. Se
nin Mahmut dediğin ona bir kıkma. 
bUe gelmez ayol.. İstediği gibi 
zıplatır durur .. 

lçimime İmam Hafız Bekir efen 
dJ haber verecek ~IU ya!. 

İranlı Hacı Tahir Bey eski bir 
doetumdur. K~e ara mn. ki
tap iole.ri de yapıyorıız. Daima ba 
ııa eonzyor: 

- M&hmut ağa,. Ne menedll' 
gardeş?.. Caltııar ağanın t a • 
zmı gibi kulaldarmı dOı!lllnnÜl89n.. 
Neye düşünürsen .. ~; ma'
tıuben, neeen?. Hani (Arfm mal 
alan) da güzel bir gti.fte vardır: 

Nedir Benin derdblf Neye ait
ti anllr?. 

Ne IBtıersen söyle, DeJ• bllla-
nnm!. 

''Ar!fm mal alan,. ı bilirsen .. Me 
seli.. Sen Süleymaneen .• Men As
gerem.. Sa.na sora.ram: "Derdin 
nicedir ağa? ••• , Daniıl g&-em.. 

- Hükm var Tabir Bey .. Hak 
lan var?. 

- Medda.h Kizmı ile lburuıı bu
runa deıupnmıız.. ••AJ'llll mal a· 
lan.,da bit" hala vardır hil.iıaesı.. 

Çarşafı giyeJim, gkleşlm bell 
puara!. 

Söyle ..clir denlla r S-a kur
bandır halat •• 

Kedda.b Kazun gülmeğe başladı: 
- Tahir Bey de bize bir "mu· 

avin,, olabilir •• dedi. 
Aklnna geldi... Acaba?. 
- Taıhlr Bey.. Ş.İ§li güzeli Me· 

diha ile uğraşıyoruz. AltJ aydır o
nu ökseye bastrramadık?. 

- Onun neyini apa.ra.ca.bm.ız !. 

- Hayır .. Özünü?. 
- Yazık .. Teeeallf eylerem .. İn· 

san bir kadını altı ayda değil, al
tı saatte apenr .• 

- Altı 1188.tte mi? . 
- Mentm için ondan ıbarettir! 

lst.eneniz meydan budubak.!. Altı 
saatte onu elde eylerem .. 
Hacı Tahirin hiç bir şey yapamı 

ya.cağına kanidim. 
J."'aıkat Medibanm pa.pansmı Ye· 

sin dtye 011un1a bahse giriştim. 

Mediha ile Hacı Tabiri çabuk 
tanıştımıalt lAznndı. Biltıu111a lran 
l! olmam hasebiyle nua.rı dikkati 
eeH>etmesin, diye o hafta Osman 
Bey tiyatroeuna A~ mal alan 
öperetini koyduk. Bir çok 1ranlı· 
lar ve Azertıaycanlılar tiyatroyu 
doldurdular. 

Kemanf Mamduıh efendinin ince 
saz takımı :icrayı Ahenge başladı : 

N& tbntd qb doktor w.r mı 
bbbm çaresi, 

Neyle irim eyler w§lllon c1ll 
lvift81 .. 

Hançeremden (fit ceheanem 
taptı beyhacledlr, 

lllMlfel' ibraya didarm ellerde 
ykeıll .. 

Neyle irim eyle ..... dll 
av&N81! 

Müteakiben kantolar başladı: 
Efrazt Arabyan: 

Kota bıla,. Yana y ....... Oeldlm 
dGlııtalar •• aman .• aman .. aınan .. .... ,.~. 

Ah bemlm... fi.. lmdak yirtm.. 
Ne.. e •• la.. eak. Aıma.. aman .• ...... :. 
Ah benim Yllm. Ha,.,.... .. 'Vaaecle beal., Kav 

nlmat 1DUr kıtır, ptır ~r. 
Aımnı..ı.n ........ 
En 80llra: ••Artın mal alan,, o

pereti l:Jatladı: 
(Süleyman Bey sengin bir genç 

tir. Evlenmek iatiyor. Faka.t gö -
:rüp almak filaindedir. Asker na -
mmdak1 bir a'l'kadqı SUleymana 
lbir fikir öğretiyor. Sokak sokak 
dolaşacak basma satacaksın. Km -
!arı eörecebin. BeğeıVUğlni alır -
sm, diyor. Sllleyman eeyyar atıcı 
kıyafetinde omuzunda basma ma
halle aralarında dolaşırken Sultan 
Bey isminde bir zeng.ln.in kızını 
beğeniyor. Sultan Bey evvelA. bu
nu "Al'Ş!ll maleı,, zannederek ko
ğuyor. BlWıare hakikat meydana 
çıkıyor .. Netlcedc: Süleyman Be
yin kmnt; asker, Sultan Beyin 
yeğenini: uşak Veli hizmetçi Tel
liyi; Sultan Bey de balayı alıyor
lar ve dört dUğtlnU bfr arada ya • 
pryorlar .. ). 

Ren gtderem ol ktştye onan 
pulu~ olur •.. 

Onan pala çok olur; derdi 
· gamı az olur!. 

Yazan: lakender F. SERTELLi 

-124. 
muaydı Riistemi zindana at
tınr mıydı? 

Tabih gittikten ıonra, Ha -
lil kendi kendine koDUfmaia 
bqladı: 

- iki ay sonra ayağa kal. 
kar kalkmaz. ilk İ9im Rüa\e
mi111 evine gitmek olacak. 
Gülbeyazdan bunuu acumı 
çıbrmaia çalıfUlliım. Hın. 
Zl1' kaltak kocumm yanında 
genzelik yapmasaydı. Rüı • 
tem galeyana gelmiyecekti. 
Onu benim aleyhime körük
ı;,... kapeye haddini bildir 

mek borcum olsun. 

RÜSTEM, GOLREY AZ/ 
DÜŞÜNÜRKEN 

Saray kapısında iki harem 
ajaıı yavaı y .. vaş lconu9uyor 
du: 

- Rüıteme hi!n kuru ek. 
mek mi veriyoraun? 

- Ne yapalım. benim e • 
timde bir teY yok. Paditala 
böyle emretmiı. 

- Bana kalırsa paditah 
Rüıteme kuru .Jnnek veril • 

. ,,. . 
Altı saatte Medihayı elde ede

ceğini. ve ertesi sabah b'ze müs
bet haber getireceğini vaad den 
Tahir Bey Uç giln meydana çık • 
madı. 

Sanki beru de bir merak alma-
dı değil!. 

Olur ya! Talihtir bu! .. Kadına 
emniyot olur mu?. Altı yedi aydır 
beni kıvrandıran tacirei facire al
tı dakikada Ta.bir Beyle uyuşmuş 
olsun?. 

Zavallı Tahir dördlincll gUnU. 
sUt dökmşü kedi gibi meydana çık 
tı. 

- Meni .. .A:J. daha ölüme sohu, 
dünüz ha .. Diye anlatmağa baş -
la.dı: 

- "Arşın mal alan,, da tarcı 
bizim Kaıı.imofu gördüm. Onun ile 
.tıoşbet ederiten Mediha geldi. On
ıa.rm yanlarına eohuldum. Za.nn&
deraem llp lıunmlarma girdim. 
Bir aralık oYUnun i1lnını birbirle
rine eordular. Fırsatı kaçrrmadım. 
Hemen el iJ.8.nnu t.ahtlm eyleclim. 
Fakat nedense Mediha bana ba
kanda daima gtllUyordu .. 

- tttifat ediyordu galiba .• J>e. 
sene •• 

- Sonunda da.yak yedim ağa .• 
Ne iltifatı?. Oyundan 800ra peşle
rine taıbıldnn. B.Wgaç 8ÖZ söyledim 
se de ne kendisi ve ne de hb:metx;!ı 
cevap verdi. Tam gôşcdeki da.le
m~ yerine yaklatfdr.. Himıetd 
ıbir ~nllş döndU. (Tahir ağa .. Her 

. ,,. . 
Nihayet bu acı hakikat de mev 

dan çıktı: · 
Bir gün Süleyman Tevfik Bey 

bana: 
- Şişli güzeli Medihayı Oı11nan 

beyde tiyatronun arkasında 15 nu 
maralı Apik ağanın evinde 1tir _ 
dilm ve falına baktım. Bana bazı 
remJl işleri 8.i.pa.riş etti. Yann yi
~ gideceğim, demişti. 
Ertesi günü .Meddah Ki.zmım te 
~h hareketlerinden şüpheleımuv
tım. Gerçe ben ikırlt senelik arka
daştan en .ktiçük şekilde ıüphe _ 
lenmek doğru değildi ama .. Şe)
~ _bu ya .. ~klıma bazı §eyler ge· 
tırdi. Kahvecınln çuağını peşinden 
saldırdım. 

Bir saat sonra geri dönen çırak .. 
Bana şu acı habri geetirdi: 

- Kimn Beyi admı adım ta -
'kip etüm. Nihayet ~llde bir e
ve girdi, dedi. 

- .Adreai.nl, numan.mm, 80ka • 
ğmı öğrendin mi? - diye eordam. 
Şu cevabı almea tutuldum taıdmı: 

- Evet .. Bakkaldan hepsini ağ 
rendim, Osnıanbeyde .. Tiyatronun 
arkasmıda •• Şafak sokağında.. l!; 
numaralı Apik ağanm. evt •• 

( D6t>amı t1t1r l 

1 lıtanhul Belediyesi ilanlan il 
Yollar ~ubeel için a'ınacak S0 tcıD kmple maden kömUt11 açık eJuıOtmeye 

konuıınuıtur. Tahmtn ~i 720 J!r& "flll ilk teminatı M liradır. şartnaıne ._ 
bıt ve muame!At D•1'dt!rlllğl1 kaJe.minde görttlebilir. tbale 11.9 041 perpmbe 
günll saat 14 de daimi encUmenda J'llPdacaktır. Taliplerin Dk tC'minat mak. 
tıua veya :mektuplan Ye 941 yılma .tılt Uca.ret oda.il veatkaiarUec ihale gtlDt1 
muııyym saatte daimi encümende ltnlunmaları. (71568) 

ANA - İLK - ORTA - Lt8E 

EKıkz vke BOGAZiÇİ LİSELERİ Yablı Ye 
r e yatısız 

ı\.mavu~y • ll"UllVıQ' mddeel: ~ 
Kayıd tçı.n her ırım 10 dan 11 ~ kadar mektebe mnracaat edil lıl1lr 
Denlere 25 EyUli<te ba§lanacaktu. İsteyenlere tarifname r&l~: 

~:se-210 

Yeni kolej Leyli 

Kn: 

Uk - Orta - Llee 'Nka!mde Sıraııerriler il 
Müdür• Sabık ŞltU 'l\ırakkJ Direktörtt M. AH~ Kll'CIL 

nuıuslyetlrrl: labancı dll'l.lf'e ehemmiyet vermek, taJe~Jnln eıbllat 
ve inılbatiyle 3akmdan all\kadar olmaktır 

'J't Jcforı: 4 il ı59 ... ................................ ... 
ıin dememittir. Bunu vezir 
Ali pata emretmi~tir. 

- Kim emrederse etsin. 
Ben emir kuluyum .. ne derler 
ıe onu yapmağa mecburum. 

- Rüıtem gib: bir asla • 
nın zindanda uzun müddet 
kalacağını sanıyorsan alda. 
nıyorıun! 

- Kurtulacak mı zannedi 
yorıun? 

- Şüpla" yok .. Pa.dişah ye 
ni sefere hazırlanıyor. Rüı • 
tem gilıi bir kahramanı uzun 
zaman zindanda çürütecek 
değil ya. 

- Hakkın var! Yarın pa. 
diıah onu affeden~) Rüıtem 
ilk önce benim haıımı vur • 
durur •• 

- Niçin? ona iıkence mi 
yapıyorsun 7 

- Hayır canım.. Birkaç 
k«'e bv:0= dan ~ 

sordu da ... 
- Sen ne cevap verdin? 
- Ben senin kaı ının kih. 

yası değilim, dedim. 
- Fena yapmıtırn! Rüate. 

min kini yamandır .. Sonra 
piıman olacaksın' 

- Ya ne yhpnı~hydım? 
- Bir dileğin varıa, geçer 

ken uğrayıp ıöyli,,yim ! de. 
meliydin. 

- Ben bunu aö1 hyemem. 
- Neden ... korkuyor mu • 

sun? 
- Evet Yarrn veziriazam 

duyarsa benim de;-ımi yüz
dürür .. 

- Yok canım. Sen Ali pa. 
şadan korkma .. fakat, Rüs -
temden kork! Ali Pat& aana 
bir ıey yapamu. Hem ıenin 
yapacağın bu ıizH iti Ali pa. 
t• nerden duyacak?! 

(~var) 
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Mükellefler ar.asında yapı-

(0.r ı ,,... lılrbld ..,.,...... 
...... ,.........., larlll ...,. ........ 

pon117la blrtllrt.e sllldeıtleelll) 
SVL&NID n:&LIFLmU. .. ~ 
111.A. iŞ vzıum. u.oa. U.Tlll 
cll»I Ck'8lt mablJelt ..... OlllU7U 119. 
Ollk ll6aL r panms aepolallar. 

Eski Devirl 
Bava ve eava 
Cıngıraklı 

lan atle :iz"ll müsabakaları 
Evlenme teldillerı 

Hocanı 
hatıra 

İstanbul Beden Terbiyesi Mü
dürlüğü tarafından mükellefler 
arasında tertip edilen atletimı 
müsabakaları dün Fenerbahçe 
stad:nda muvaffakıyetli bir şe 
kilde yapılmıştır. Mükellefler 
o~ndosunun iştirlkile yapılan ge 
.:ıt resmini müteakip müsabaka· 
ara başlanmış~ır. Müsabakalaı 
Feshane gençlik klilbüniln üstün 
üğü ıle nihavet bulmuş ve Eyüp 
!{azası da kazalar birincisi ol 
muştur. Mükellefre ait olan bit 
çok rekorların kınlması bu işte 
ıı;österilen terakkinin en canl. 
bir misalidir. Teknik neticeler 
şunlardır: 

BAY ANLAR ARASINDA 
100 metre: 
1 - Şaziye (Fe~hane> 15, 2 -

Durukyan (Beyoğlu). 
El topu: 
1 - Sevim (Feshane) 43,53. 

'? - KAniye (Feshane> 
Yüksek: 
1 - Kadriye (lpekiş) 1,20, 

Sevim (Feshane). 
Uzun: 

2 - Sevim (Feshane). 
2 - Safiye (İpekiş) . 

4X400: 
1 - Feshane 64.1. 2 - tpekit. 

ERKEKLER ARASINDA 
100 ınetre: 
l - lsmet (Fatih> 12, 2 

K()(,'O (Fenerbahc;e) . 
!00 metre: 
1 - İsmet (Fatih) 24.5, 2 -

Koço (Fenerbahc;e). 
400 metre: 
1 - Foti (Fener) 55.3, 2 -

Kemal (Kendir>. 
800 metre: 
1 - Foti (Fener) 2.10.7, 2 -

Cevat (Feshane). 
1500 metre: 
1 - Orhan (Üsküdar) 4,44, 

' - Sad·k (Üsküdar). 
~000 metre: 
1 - Sakaladis (Taksim> 10.02 

! - Nuri (Beylerbeyi). 
Yük8ek atlama: 
1-Kemal (Fener) 1.50. 2 -

tustafa (Sarıyer). 
Uzun atlama: 
1 - İbrahim (Feslıane) 5.35. 

2 - Khun (Fesıhane> 
tJç adım: · 
1 - Eltof (Fesbane) 12.21, 

2 - Mustafa (Sanyer). 
Bomba atma: 
l - Ramiz (Sarıyer) 54,39, 

2 - Nurettin (Feslıane). 
,JX100: 

1 - Üsküdar, 2 - Fenerbah· ı Terbiyesi mildilril Feridun tara· 
çe. fmdan kazananların müki.f atları 

Müsabakalardan sonra Beden verilmiştir. 
~~~~~~~~-

YELKEN ŞAMPiYONASIN A 
Galatasarayh Samim birinci oldu 
İstanbul su sporlan ajanl ğı ta

rafmdan tlç gün devam etmek üze
re tertip edilen lstanbul yelken 
pmpiyonluk mllaa.bakalannm il • 
!;ilncU. ve sonuncu.su dün Moda ko
yunda yapılnı11 ve bu suretle mü
sabakalar nihayetlenerek p.mpi -
yon beııt olnıU!tur. Şampiyonu 
meydana çıkaracak olan dünkü 
son milBabakaya Galat.asa.ray, De
mirspor, Fenerbahçe, Anadolu ve 
Liman gençlik ldUpleri ile Hay
darpqa liaesinden 15 prpi, işti· 
rak et.mittir. Dört deniz mili üze
rinde yapılan aon müsabaka buse
neki yarıların en heyecanımı ol
m111 ve Uç gün devam eden yanş
Iarda en fazla puvan alan Galata· 
saraydan Samim İstanbul Yelken 
tampiyonu olnı111tur. 

D11Dke 1U'll elll&lmda mvhta- -
lif rllzgArlarm dllleai yclkencile· 
ri blr hayli utraftırnuf ve ...,ı. 
yonanın ilk iki gün mtlsabakalarm
da blrlne1Ulr1e nJhayetlendlren U
man cençllk klUbUnden Behzadm 
idare ettifl l&l'Pi ancalr yedind+ 
labilıoiştir. Y&n1 eon pmandıra • 
ya kadar Galatasaraylı Mahmut, 
Samim ve Ned1mle Umandan Beh
zat ve Demlraponlan Feyyazm i
dare ettiği bet 18J'Pi araamda sıkı 

bir mllcadele halinde devam et -
ıniş fakat bu aon l&Jllanduada ha
vsnın birdenbire değişmesi tekne
leri biribirlnden ayırm·ıtır. Finiş 
şamandıruına çok güzel b'r volta
dan sonra Demiraponlan Feyyaz 
birincllikle girmJş, onu Galatasaray 
dan Samim takip etmlltlr. Galata. 
saraydan Mahmut UçüncU, Niyazi 
dördUncll olnıuşlardır, DUnkU mü· 
sa.bakanın teknik neticesi şudur: 

! - Feyyaz - Rıdvan (Demir
spor) J.9.28 

1 - Samim - Erzin (G.S) 1.9.45 
3 - Mahmut - Vecdi (G.S) 

1.10.1 

Üç gün Usttlate yapılan mUaa.ba· 
kala'rda elde edilen puvan tasnifi
ue göre Galat.asa.raydan Samim 33 
puvanla tstanbut yelken eamplyon
luğunu kazanmı~tJr. Lbnan gençlik 
klUbünden Behzat 32 puvanla ikin
ci, Galat.asa.raydan Mahmut 32 pu
vanla llçllncll olnıQflardır, 

M'.Daababdan 90llra şampiyonlu • 
ğu kaz.anan Galatasaraylılar Sami
me yelken ıildi ve diğer derece 
alanlara da madanlya ve fllmalar 
su sporlan ajanı ta.rafmdan mera
simle verilmlttir. 

.Ilı Ya·rışlaıı 
Eminönü Halkavi 
kurak yarışları 

At y&rlf)arınm dokuzuncu haf 
ta kofulan dün yine bQyftk bir 
kalabalık önünde Veliefendide 
J&Pıldı. Kogular yine muntazam 
~ heyecanlı oldu. Büyük bir 
sllrpriz olman>akla beraber müşm 
terek bahisler oldukça mühim 
mebllğlar verdi, Kotulardan a
lınan neticeler §UDlardır: 

~~ ' . 
ı .,' 
~ :- . •" 

BtRlNct KOŞU 
(Bozkurt kofUBU) 

Üç yaşında safkan arap erkek 
ve dişi taylara mahsus. Mesafesi 
mesafeei 1400 metre. 

tki atm iştirik ettiği bu koşu
yu Heves, rahatça kazanarak bi
rinci jte)di, Delikanlı ikinci oldu. 
Müşterek bahis ganyan 125 ku
ruş verdi. 

.~ 
lKlNClKOŞU 

(Bahariye ltofusu) 

KotuYa Cengiz, Pardon, Ya. 
vuz. Bomba yazılmııtı. Fakat 
80l1 dakikada Cengizin girmiye • 
ceği bildirildi. Uç tay koştu. Su
at Karaoemanm Bombası birinci, 
Pardon ikinci, Yavuz ü~cü ol· 
du. Müşterek bahis ganyan 375, 
çifte 385, ikili bah;s 375 kuruş 
verdi. 

DORDÜNCU KOŞU 
(Jloda koşun) 

Dört ve daha yukarı y-. Jer 
li yarmıkan m.tmz erkek ve dişi 
atlara mahswı. Meeafeei 2200 
metre. 

Poyraz, Olga, Cesunın girdiği 
bu k0911yu Poyraz rahat bir te 
kilde kazanarak birinci, O)j{a i
kinci, Cesur üçüncü oldu. Mtış.. 
terek bahis ganyan 125 kuruş 
verdi. 

BEŞiNCi KOŞU 
, Centilmen 7rofwu) 

Eminönll halkevi tarafından ter
tip edilen Adalar araın merhaleli 
kUrek yart§J dUn bllytik bir mu. 
vaffaluyetle yapıbmftır. 

M'.tlaabakaya Galataaa.ray, Gü -
net. Fenerbahçe ve EmlnönU halk 
evi takımlan iftirak et.mittir. 

Tek çifte, lld çifte ve dört tek 
kürek y&n1larmda bayanlardan Ga 
latasaray birinci. Eminönü halkevi 
ikJnci olnıUI, eıritekler arasındaki 
müsabakada Jae havanm muhalefe. 
tine rağmen Günet takımı ·birin
ci olnıut ve konulan kupayı kazan· 
DllfUr, 

8.9.1941 
18.0I Dua 

lln.111 
18.lfl ........... 
1911 AJaas 
19.U 8erbed 10 

dakika 
11.16 s.uotoa 

IOlolan 
I0.15 RIMIJo 

paetl!ll! 
ıo.•ü Hanallm 

Tllrldlsö 
Zeyae!llıa 

ILOO Zlnıat 

1'akTlml 
ILlO Geciı , .......... 

Yea.I llMlel' 
11.IO K.lmsll .... 
IL~Seafmd 

orkeetı'UI 

UM AjılM 
U.'6.,... 

llDzltl Uç yaşında safkan erkek ve 
dişi taylara mahsus. Mesafesi 
1200 metre. 1 Uç ve daha yukarı yaştaki 

yerli ll8f kan İngiliz erkek ve di· 
şi atlara mahSUB. Mesafesi 1800 
metre. 

Bu koşuya Meliketülhava. Ku 
1'11§, Süleyk isimli üç tay girdi. 
Melike rahat bir k0911 yaparak 
birinci, Kuruş ikinci. Silleyk ü • 
çüncü oldu. Müşterek bahis gan
yan 100 kuruş verdi. 

OçCNCO KOŞU 
(Batıt 1oofuau) 

İki yqmda yerli safkan İngiliz 
erkek ve dili taylara mahsus. 
Mesa.feei 1200 metre 

Bu k0tuya Mimoza, Yet~. 
Roi, Ö7.demlr girdi. Neticede ~ 
demir Rilzel bir k0911 yapara'lt bi· 
rinci. Mimoza ikinci, Yetiş üçün• 
cU oldu. Müşterek bahiı ,anyan 
450, plise 250, plbe 1~1. cifte 
bahis 650, ikili bahis 8:50, ~ü 
bahtı 23lJO koni§ verdi. 

• Yat sa orta boJhı, .aya11 södö, 
açı1ıt MIDN', eıaae dolcııa. um 1m 

kanllk kJvırClk -oll "· el ltlerllll 
bilen orta ıamou. leel l(ÖRI, muUd 
UetleıtndeD blrlDl .,...... 171 bir ..... 
deD nama .. a, tere1ll ~ olmı)'aD 
bir dul, ~ mtatıeaulp. ,Uıpkh, 

namaa ve wereftne IUant edilir de.-

le& memura, zalılı. teecar, etlDe mer BU Dk Rö rta• 4 R . 
bu• b1r .. ,... ......- evlemuek \ r po ı sarısı · öpor:a11 
ı.temelrtedlr. (iL 86) ft'mdne mira. V . _ -61'1 
cıut • 198 Ul'U§u ben y&§takl bır çocu· ı Sol taran-: 

• y .. 48. bo)' 1ao, ııGo u,. Oldall iu korku~ için ki.fi sayılan kudan terle 
ça J8lutıldı ,....._. llll"llllelretlrde Arab .Rabıa Hoca Ham~~ Şeyh Siyah beZle 
baluamut. nakld pal'U! olan bir .. ,. efendi ıs:k sık ka~ ediyorlar, rinde yany&na 
!o.50 anamda pye& ~ ~ her defasında da hoca hanım kemiği ~ 
etinde. alafnllpyı ...,.. temıs, n ya mangal mapsı. yahut da ter- smda da bir 
lflerlal bllea. -.u b'.r ..;.,.... n- 1 llk. ~çesiyle ~erkeain hürmet kuş , bir kata 
leamek 1aıemeldedlr. 81, veya Od ettiii şeyhin bır ~mı kaşa· yarasa yolu 
ooeata balan• da kal.Wlldtlr. Yeter hyo~, evde en hAkım iradeye o, Benm nu~ 
ki bir m buhuuAın. tntotranarDe sahıp ~ulunuyordu. Şeyh efendi. • 
<Tlc:aJ'et HJ remzıae nıtll'amat _ 111 Ra.bıa Hoca Hanımın bana ~· masanın ~ 

t 
bucak kanı kaynamıf .. her bin· bıraktı ~ 

f ve rf ÇI arayanlar: si benim kadar ola iki göğsü· Etraf ıia üfledl 
• TQJ'kc;e tnnauoa munaı:ıen" ntln ortasında Hud daiı fiş.kin· kenardaki 

cerctımeye vt.kJf vUJ m!lktnelt ııunaa lifiyle pUr azamet oturan kar· emretti. .-....-.-
maımı .. mulıMebe IJlleD malt bir nJDl •Oynata OJData bana verdİiİ durakJa.Dla81 
mueaeaede callflUI blr ıHnç .. , <t6rt temınatta: di sözü aldJ: 
ten llODJ'll otrkaç aat oalıfatıllecett - Uslu uelu oturur, sözlerim· _ ()ğJUJll. 
01r lt aramaktadır 9eyotıu po9tl'9L den c;ıkmaman eeni evlldmı gi· den getirdi~ 
tan Hllle)'ID adre8ine vaaıımua bi büyüteceğim .. Şeyh efendiden radaki b 

• rrıuıınz mektebi ort.. ıuammdalt de alaca.;zn derslerle bir kac ae· num A.klıJJ• 
mezun. daktilo bilen tril' bayan lf ara. ne sonra 8("" <1ı> onun gibi ilim lsticİİ.dın da 
maktadır. l'Orkçut lytdir CNever) ( !), fazıl ( !> bir efendi olur çr di yerime bil 
remztne moracaat kanrn~ . çimıek için 

• TUrkce ve t111mızcayı mok,.mmel Demiştı. verdim ~ 
:>ııen genç bir bayan 1atıab .. eya ıstı• Sük11tt tabiatım, aiır. edalı beraber bl1 o41-
Jen sonralan terctıme tf)ertnde ça1Jfo tavrım beni bu evin l(arip sakin işimiz bittikt~.
mak llzeJ'e tf aramaktadır Almanca leri arasında sev~irmeğe klfiv- kacaksın 'f...--
:ıan tercllmeıer de yapabWr lR.B.T.) g~ldi. Burada bir aene Rabia duyduklarını )[ 
reımtne moracaat. Hoca hanım-n et .. ~ dibin~e otur Rükil§ ~ 

• 21 ya,md& urakter •bibi tıtr mak. onunla birlikte misafirli~e gece uykuda~ 
ıenç. reamt ... tıuauıll datreıerde tt a. gitmek, geceleri de Şeyh efendi· rada gördlkl•':d 
ramaktadır. Bu mlleaııellt'tıerde saWıL den ders almakla vakit ge· n·z sende kil~ 
vet sahibi ve baba.lık J&flac&lr titr za. dim. Buradaki dersler, babamın ' Yalnız ~ 
un öne ıtırecegt tıer tart> ubule a ÜrgUpte zorla kafama sokmaita mı ıe-•111ir'" 
madedlr. Şimdiye adar tümaye ecıe. ~tığı arabca sureleri~ heme· ~ni dinli~. 
ceıı bfçblr IWmeal blllunmadıfı IÇIJI nydi, Fakat, onları kelıme şe· demin barıciod' 
e8&1lı btr 1f tutamamlftrr Her ite u. killeriyle kitantan öhenmek kül dan n ko~ 
blltyeW oıdqund& ıopbem yoktur feti voktu. Şeyh efendi beni kar tlivleriJll dlkell 
(ÔJmez tf) remzine mtıracaat §ISma a\TVOr, kl"!l kTS& ezberle· dU • 

• Almanca IJlleD yWueıc taJıaU ta • tişlerle yavaş y ... vaş kendi ilmini Şeyh efendi• 
ıebeal ftzlk. rtyuiye almanca denlert bana da öiretiY'-• .:u. cibe h~ 
vertr. (H.N.E .) remzine mtıracaat. İkinci senenin ortalanndavdı. göre uzun bİf 

• LıUt IDHUDU. t.udOouıı&. oaue Bir gQA Şeyh efeQc:U l>eQıi .ıim• ten aonra . 
un. dtırtıat. ciddi almanca .. nıru den tuttu. Dudaklanda m:nı· görecekl~ 
daktilo b!len ta Jqmct. bir cenç it di.ndıfl bit duayı t..lml duyura mememi te __ , ....... _ 
aramaktadır. auauaı oıara& orıamek. ~ ~adar yilk8elterek yürü~t~. rindeD kaJkt1 
tep " ıı.e taletıea:ne aue•ert vanm. ~.Ukil§ Hanımın ~~~u bıl~· sinde durall--1.d 
da u bir ucreue nyut,.. fta1k " gım ve çaıınlma, filum tehdidiY talan eaı~aa 
almanca denlert ....... ııwr. tl.K.JI:.> le yanından ~~ ekten dahi sarık 'seçti. 
remzine mtıracaat. menedildiğim odaya götürdü.. birler dlıalatl• 

• Bir ll8e ouuneu mut taıebeal taW Burası çok garip bir odaydı. Du· ~ 8ard!! 
mOddetmce c;aıı,maıı tat.emektedir varları simsiyah bezlerle örtUIU, ~~ 
KetU de göaterebldr. (OebU') remzi pencereleri de avnı bezden ner .. b'ttl şimdi 
ııe mllracaat. lerle kanlı bulunuyordu. içerisi ~ekien so~ 

• Ll.le taıebelllı» t.tırkoe rraımzca yan loştu. Odanın kapl)'& karşı nım sana ~ 
,.. kOlUlr deralert ııe orta ..e Uk meli düRen ve pencereleri ~unan ta· giydirsin ~ 
tep taıebelertne ııer ien "rtllr rahndaki duvarın önü kürsüye ti.yık oldU~ 
<B.N.IJ. remzine mQracaat hem.er bir maksatla iki yanında Ve ~ 

• 21 ::vatmd& Eek&I'. asıcerUkle aıa. 
1 

iki erki.n minderini, bir de için· dıran .. kabl . 
ıu.m olmıyaD Jeıd.,. Mk1 yuııan 111. de tuhaf bir tütsünün dumanı kalmh~ 
ten blr gene: bel' ııe olura oı.un bir görünen bir otait havivdi. Di· bunun ild 
lf aramaktadır. (B.8.) remztne ma. ğer duvar1arda iri, binlik tes· adenl 
racaat. pihler, acayip vazıh levhalar. :un.arı ~.at· 

• Katı vulyettııln boSuklUIU ,a teber, keşkül, kudUm gibi ~ .. r" dattı 96yleP-" 
ztıııden bu eene tahltltne devam ed• vil}lik edevatı. kuntun keı>c:esi, '~ -
memek zanıretbıde bUlunan * PDC tavuk yumurta.nndan deve kWJU raklı Q(SmeS> 
tıerbangt bir mile~ ı1 aramak . yumurta.ama kadar muhtelif btl" ğıracaiJS! 
tadır. (I'. Yuıcıotıu> remztne mllno yUklükte ine l[e"irilmit yumlll"' Şeyh~ 
caat. talarla dopdoluydu. 

• M J9flDda bir ba,an bir c!GkktD. Odanm ortaamda bir mat\lld kıp ta bd1 
da atıcıldr 111 aramaktadır. TQrkçe bulunuyor. lnmun üu..;one de ~:ada _.-.ınn..-
rranaızca. rumoa .,km ,..ar. (~ bakrac;~a tencere ara.at bir bakır sallan~ 
u.) remzine mtıracaat. kabm icinde erimit kurfun göze bia hoc& b 

• Yabm. 171 tıU aue,e meuap bO. çarpıyordu. d it baJ19111 
gtll. orta yqlJ bir lladm. doktor mua. O Jtllll~1111 
yeııehanulDde Q&llfmalr nya JalDD bayana lbtıyac •ardır. l'W'klye da hinin C~.111 
otr adaına bakmak tateme\rtedlr. tau. bD1nde .,. ı.rtc:te •)'&Ut edeMleceıı he bafVU~ 
yenlertD bir mektupla teldae auma. ltl'bMtlJI bala Dallllllll'llU't ıisım. larm .:. ... M!!llrP':. 
raıarmı .. ,. adnalertm (.NJ() Nmo dır. llelltuplarmda pmt ftllflartlt taamın it 
slDe tılldlrlllelert. m tabd dereoeteı1DI n~edttelı cz.ıı zmı tetkik 

• ı,tn1D ebll bir blaJUI afQdds " SanCbJ'> lldlDa fotııtrall•rl1• pseıe. ve lefbut~__.-..-~ 
n tllertnde l,Jallpnalr ...... it .,. mise ~ tKUIU' Ob1mD1 mevki \"8 ._:-.... 
malrtadn'. 8efl1't&t K8Jl4P mahe•IM! yaalarlD fototraflan taıta edileoellur meıe ~ ~ 
07101 mektep .,.., 1' ........,. Aldınnıa: iLK ~'ffi'~ 
mektupla m~ ...,_ N 5 7 ,... .... • N~ 

• Bir tubaft,. ...,._. • 11Ut ....,..__ _,_ ..... ecl ~:i 
-. ·--"'tar " bir -ı.•auaa Ul --~""""-= 
7-• -- ..,...._ ......,..,. ,.. ' 1 n ?• · - · h--·-"" caktır. Tesglhtarm tuhafiyeci obDUI - aıuu-"__:..,; 

20098 
ıu. daldl> ...... at ur 111eJe yn denıı--

prttır. ıuımaıaya Clllefoma ...., ..,.. _. at .. - ..... nuimJIJll.: ~-_.... 

i M;rr.k ... ··-- :,7..:, <~> <ıN Semra> leciR::ı; 
(B.N.8.) <ftt7u17e) (il' R.) (Rahim) dakirulJ!IUI•. 

IK1 GENÇ &Tül &a.UllYOBı (Hamdi) (l'.8.V,) (Y•prall) (Vuıf) -te 
• PnıfUÖI' ata amıpı raıunc1& (ll'.K.86> (22 Ça:Jtak> (T.T.) (Doktor tıs) tmn. Ş~ 

•bnede lılsmet etmek•• Ud pnc (11S LeylA)(t1-Gar>(GDler)(A..Y1JmU) = ~ 
den ilk ~ 
Bu, si~ -~ 
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