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Leningrat 
Alman ortusaaan Smolensk 

ve bava sıada 26 gla ,ıddet 
kuvvetrerıaıa 1 11 mabarebelerdea 

Büyük hamle-· 
lerine hedef 

oluyor 
--0---

Şehrin 
muhasarası 
tamamlan

madı 

ıo ra 
Jelnia şehrini 

gerj aldık 
--<:r---

8 Alman fırkası 
püskürtüldü 

--0--

62 Alman tayyaresi 
tabrlp edildi 

Londra, 9 (Radyo) - (saat 
Londra, 9 (A.A.) - Almanlar Le. 8,15) Gece yarısı neşredilen SOv-

ningradı ele geçirmek itin bUyUk yet tebliği: 
gayrettcr sarfetmektcdirleı·. Alman or 1 Smolensk mıntakasında, bu 
dusunun ve hava kuvv .. tıertnin bUtun şehrin cenubu şarkisindeki Jel. 
enerjileri hu şehre kar,ıı tah§.lt edil. nia şehri etraf mda 26 gün de· 
meğe devan olunmaktac'Jr. Bununla 1 vam eden muharebeden SO?liiJ. 
beraber Alman radyosunJa yayıaln geri alınmıştır. Alman kuvvet~· 
rcsmt tefsirlerde şehrin muhasarası ri garp istikametinde çekibiş
tamamlanmı~ olduğu ltlmf edilmek • !erdir. 
tcdlr. 8 eylül giinü bütün cephede 
Diğer cihetten Rus rnporlarma göre §iddetli muharebeler devam et.. 

Leningrad Alman to'llo.nnın ate§! I mi§tir. 6 eylülde Sovyetlerin 33 
altında değildir. Alınan topları harı .. ı tayyare kaybetmelerine mukabil 
et kemerin istlhkLUnla ... nıı ate§ et· Almanların 62 tayyaresi tahrip 
mektcdirler. edilmiştir, Bükreş §ehri pazar ge 
Mareşal Timoçe:ıko Voro,Uo!UD CCSİ Sovyet hava kuvvetleri ta. 

(De,·amı 4 üncüde) rafından bombalanmıştır. 

Köfteci <!.ükkô.nın· 
da kanlı bir hô.dise 

---o---
Bir köfteci, kendis~ni ziyarete gelen 

sevgilisini 3 yerinden bıçakladı 
(Yazısı 4 üncüde) 

~===-==:.:=::===-============-

T AKSiL E E 
iki günde üç ş·şe 
benzin verilecek 

Anadolu Aiansı, Baş vekalet tebiığindeki 
'210 litı eyi ganlışlıkLa 120 Litı e yazmıştı~ 
~ 

Tren ve vapur 
güzergahındaki oto
büsler kaldırıhyor 

Yan siituııunıuzdııki Baş,·ckakl 
ıchliğin<le görüleceiU vcchile hiiku
ınel t.ak~ilerc ayrta 210 litre (behrr 

Libyada 
Bir ingiliz 
taarruzu 
yakın 

görülüyor 
---0--

Tobrak etralındalıl 
Alman topçu 

mevzileri şiddetle 
bombalandı 

--0-

Bingazideki askeri depolara 
da ağır bir hücum yapıldı 
Kahire, 8 ( A ,A.) - İmpara: 

torluk Ortaşark hava kuvvetlen 
karargahının tebliğind~n:. 
Tobruğun şa.rkındakı dilşm~n 

topçu mevzileri cenubi Afrı~a 
hava teşekkülleri tarafından §1d· 
detle bOmbardıman edilmiştir: . 

Lib•-ada: Aynı gece İngılız 
bombardıman ta:ıyareleri!lin B~n 
gazi ü?.erine yaptıkları a.gır bır 
a.kın esnasında burada bulunan 
askeri iaşe depolan bombalan_ 
mış ve müteaddit tam isabetler 
görülmüştür. Barce ve ~rk~· 
ya aynı zamanda taarruz edı?Nş 
ve Cyrenaque'in cenubundakı yo-

(Denmı 4 üncüde) 

X· 

lkl xünde Uç §işe bcm.iıılc. ~ıııa<>ak olan tnksller 

Başvellilet -·, 
Tebliği 

akil vasıtalarına verilecek 
ben z in miktarları 

tesbit edıldi f 

Kızıldenizde 
Bir Amerikan 
şilebi batırlldı 

Vaşington, 9 ( A.A) - Kıztl
denizde Steel Seafarer ismindeki 
Amerikan şilebinin bir tayyare 
tarafından batırıldığı öğrenil. 
miştir. 

Va§ingto11, 9 ( A.A.) - Stecl 
Seafarer şilebinin bombardıma
nına dair haberin Amerikanın 
Kahire sefiri tarafından Vaşing. 
tona gönderdiği hariciye nezare
tince bildirilmektedir. Nezaret 
mütecaviz tayyarenin hüviyeti 
meçhuldür. Şilebin bütün mürct_ 
tebatı kurtarılmıştır. 

SATIRLA R 

ağustos 194.1 tarih ve 2116395 sayılı 
icra vekilleri heyeU karan ile vcı11en 
sallhlycte tstınadc.'l. ben:rı.-ı vesalr pc t 

(De\'amı 4 üncüde) 

İngiliz 
kuvvetleri 

Kutup den zıo de 

Spitsberg adasını 
işgal ettiler 

Londrn, 9 ( A.A.) - B. B. C: 
İngiliz kuwtleri kutup deni

zinde Norvcçin Spitsberg adasını 
işgal etmişlerdir. Bu adada ımü
hım kömür madenleri vardı. Bu 
madenlerde çalışan 12,500 Nor 
vecli İngiltereye nakledilmiştir. 
Bunlar hür Norveç kuvvetlerini 
takviye edeceklerdir. 

(De\'amı 4 üncüde) 

SANAT OK ULLARI VE Bil 
Milli Şer tnönU, Rursaıla bu

lundukları sırada, çalıı;malanm 
yakından tet"ttlk ettikleri fabrika 
teknisiycnlerlnc iltifatlarını e
sirgemediler; Ankarada da "anat 
mektebini ziyaret ederek yüksel,; 
,.e hususi bir aJB.ka. gö§terdllcr. 

Hiiknıedebillriz: bize sanııtkiu 
lazım, ekRiğirniz bu. 

Gazet-<'ler yeni bir maarif 
haml eı.inl müjdeliyor. Genç ,.e 
değt>rli l\laarif Vekilimiz Hasan 
Ali Yüceli. Milli Şefin bu ~essiz 
i~areUnin izinde buluyoruz. 

H ükmedebiliriz, bize ı.nnafüliı 
lazım. ek"fğimiz bu .•. 
Hazırlanan üç senelik bir pro

gramın bize, memleketin hakika
ten muh~ olduğu teknik f'le
man yetl§tirecek mektepler k&\'US 

turacağına inanmamak mümkün 
mü? Milli Şefin hususi alakası. 
gen!: \"ekilin ilk adm11, Türk in
kılabmıla e~siz bir mahiyeti olan 
26 Ağustos • 9 Eylfıl tarihleri a

' ra8tna rastlııtnası mes'ut netler 
nln ayn birer tahakkuku işareti. 
dlr. 

Şimdi, iş, t~ek sanat okul~ı
nm, Y'IPI ~ olmHa.nnm. ktz 

Yazan: H. R. 
cnstllülf'rinln kız \e e.ı1iek ak. 
~:ım sanat okullarının yetiştire 
ceğl tnlcbeyc, memleketin ne k~ 
dar muhtaç olduj;runu mubt.clı . 
bakımlardan düşünerek gen!:liğ 
daha doğrusu nilCl i bu yola mel 
leUirmeye çalışmaktadır. . 

Bb:de gençliğin, hür \e lstcdı. 
ğlni i troiğl ~kilde yapanuyaca 
ğını bllmeı. değiliz. Gençlik h<'ı 
S<'yden m·vel ailesine bağlıdır 
Ailenin gen!:lik üznln()ekl h.• 
km \"etli baıskrsı. bazan onu, ist!. 
dndından çmı: aykırı yollara ıs11 
riiklemiş \ 'C binnetJce bir eemı 
yet adıımı. bir hayat ıulamı ola 
~1amıı.sı 'aziyetile karşılaştımı•" 
tır. Her ŞPydm en el ııllC'dc, sa 
nntkarm bir fikir ıu:lamınd.an du• 
olmadığı ve çoeu~'"lınu, istıdıuhıı:> 
bakııralı: bu yola sc\ketmenln bl· 
cemiyet. borcu oldu~'ll kana.a.tJn 
uyandırmalıdır. 

Sanatkir rubu taşıyan ~uk 
la;ını bir fikir adamı \ "C) ıı de\ lr.: 
memure ''ftpmak istiyen allek 
rin bundan soıım ~eret. ks
ıad;ın ~-- lıu::rc ~: 
-"ret ~atr\Rı Jı.agi ..... t~ \ ('o 

r. • .. 
r.:..ı. ~~~ ~Mili 
owır! ,. ,1,... ..... ~ :~,,~ ... 



Eski dcdrlerde, kın h stalık. 
1 n tUt il lll", maska ile tedavt e.. 
Jerlenli. ll:w hastah"t<bn <h nk • 

n n n'l'anğı ş<'ylcrlc 
i~i etm ğ<' uşırlardı. ıa, 

'e J.lcri yeni l esilmi' bt!' ko.. 

Vakıt 

tun!l s rarhr, törek otuna 

Us, meml kette hububat 
• e yUz artt.ıra ak 

rı mevzuu yapmak-
t , ort'l. An'l.Joludn kuraklık ideli_ 

m dti?rn olmad~'l f ı:ıi t t. 
t olunduğunu v bır 

1 uı artık tolıum at. 
:.bahar yağmurlar A 

yumuşamasını bekleme .. 
i kaydc<l rek el)yle di~or: 

' ~nl m vz.u ctralmıln muhtt'Ilf 
ko)lıtlerle JCrü tilin. Bu konuı:ını:ı
lard;ın \Dnlı·un ne.tice udur: Bu

n h" • Orta Ana.doluda pek çok 
im. luler 80Dhalıarda tarlalan:u 
l'H rmek ~in bol )a"'..'Dlu.rla topra -

n i~ l'e yumo ınnsmı. hnttfi to• 
1 om ntm:ıl< için ilibahnn ~difor. 
(.:tlnkil bu ltöyfül('r henüz kr.rn 
ııp n kulı nmakta<lırlıır. Kara 
ap i i ı en tôp üç, be 

ntJmdcn d ;ııı re gidilemediği 
için tohum s •bts knhr. Kı 
n"dolu )n)la ı soi:;"1lk oldum icin 
bu urctle n.tıl n tohumların don
mru.r lhtlmall \U r. Halbuki ka
ra pruı ne }>nllu'k kullanan 
if~jf r icin bu türlü korku yol•

tur. PoU ile j lcnen toprnlrta 
tohum dcrlıılere nüfuz eder. Bu
mm için 1,., m donmnk korkusu 
ft;.ı.J'11U•..o. 

Tohum tl ·rinlere nülv.z ettiği 
l~Jn yazın knnıkltli gitse bile son
lr.!'.haroa \'c kısın ve Dl.baharda 
ab'ltD yağmurlar nınhsulii 'etl~ -
lrmefu ırun gelir. 
Kruısatlmcc ınemleketlmizde, 

hububat istilıs:ilini arttmnnk m:ı.lı-
ıuli) lo bilhassa Orta Aımdolu 

çütçileıi amsmila pulluk knll:ınıl
ım sını umıımil tirmclı vo topra
i:"a t.ohıım atmnk işini eylülde bi
tirmek Uiyadıru n retmd{ b:ı.his
leri nm 'fa ıla bir mliııMebct 
\'ardır. Anadolu l:'ö)lulcrini mut -
b1 lmra pand.3n '\'UZgcçi.rclim.,, 

rdeş·: pa! Sebze ve mayva 
tiatları kan tmlmı') bal ;>cdirlrlc.rill. 'Ve 

bunlanhın bru ka. birtakım garip, 
t\C!Üp tertipli lffi.9la.r )Sparla.rdı. ---0--

''CremJilcre ~ Udil de içi.. • Komisyon on be'S günde 
rlldiGoi olurdu. Venınılllere ins:ın bir ilan edeceh 

dii içirmcyi ilk C\'\cl dü \inen .Fiat muraka.be komisyouı,uıuu 
- mikroskop değil, mikrop naza. sebze ve mcyva fiatlnnnt S(',mtl<'
riycsi bile lıenUz ~oW.en ,·ercm l'e göre ta.nzbn ve te bit için ver. 
gibi blrt.almıı hustalı"nlnnn kabili.. dlgi kararın tathıkma devam e • 
Yetini tesbit eden - İbn siıın ol- d"lmcktedir. Bu kararla 1stnnbul 
~o!<.i:ur. Buylik 'Iürk h('lklınf, ve- şehri iki kısma ayrılınıştrr. Birin. 
remin kcçUero bulaşmıyaeağmı ci Jm;mı teşkil eden "A" kısmında 

öyll)'crok 'eremlilcrc k~i udü Beyoğlu yaknsı şu ş~kildP hudut .. 
i~rilm • mu\ tfıl· gomıü bir. , landrrılmıştir: 

Jbnl;;ina, saıı sud · bulunmadı- Balıkp:ızJ.rmdan itilıaren Şişli, 
b'l takdinle - nyni hm:eynata 1() n.. ~ ve EOğazi~i, A-
ayni ko\"voti hıni olduğu ~ - dala:r, Kadıköy, Anadolu banliyo • 
eşek üdü ~iri ni ta' 13 e 'c sü, y e!}ilköy ve .Bakırköy bu kls. 
in !derin 'ereme totukluklannı mn. dBhili:Jir. 
t bit ettlği için de h t bn :inek lstruıbul Balıkpaz rı. Sirkeci, 
siidlin fon tah7lr ctmJ rtir. Knsımpnşa. Şişhane. Feriköy, Top 

E..ek c;üdiımlcn 00.~scdcrken, bir hane, BeeikUıt;, Fatih, Eyüp, Ak• 
f1krn ıatınma <"idi. Jlosunuzn ~i. saray, Sanıntya, Edinı.t-kapı, Top 
deceğine emin <>lamk 3"IlZı) orum: ka.pı "B" kISJl".mda. bulunına.kt.ndır. 

•~ ki "rlerdf'n Sh 1ı Jlamdi Her .semtin manav ve eebzccile 
"er m hast:ıh~ tntolmustu. - ti ıseyyar ve sabit olarak iki kıs_ 

doluda \'Cl'emin bir ndı ıln ~ mq. aynlmiştır. 
<Jur: gizli sıtm ! Sa'bit esn:ıfm dtikkfm nınsrn• 

.a.ire i • C' ob.rnk CoCJ sırdu İç. fı, vergı '\: e kiralan gözönünde tU

me-;' l t.ıı.\>ılyo ederler. llam(.li, o- tularnk 'bunlnra muhtelif madde • 
mr, soru turur, nihayet siıdu bol ıerw flat ve tahammülün"' göre 
bir cı;el hrılur. hem .-le yuuuln yine semtlerin<.> göre b"r miktnr 
bir çeı:ıcnd r. f02Ja kfir ve'lilı:niştir. 

udu ii "dırır,,içnw e kı.ı 1 r. Beyoğlu, Boğaz ve diğer ''A" 
Bir gun, rhirde cam kıl.an sair, kısmına dn:bıl semtlerin sebze ve 
h ' nim k i l!1 e <"ğe binerek kr mcyva f" tları diğer "B" kısmı 
l'B ~lkar, <1::.ğ 3olunn tutar. Sıpa 6".!mtleıme ınazaran 'bir, iki kuruş 
dn ıırlmd:ın sıç.myn, zıpla~ a nnru i. farklı ve fazla tutulınu~tur. 
le ef cncli!';lnt taldbc ha. hır. Komisyon flıtları her on be 

Bft ırada., 1mrsısmn çıll n, dost- gttnde lbi'ı· defa ilan edecektir. 
larmdan biri Ha di c sorar: ~-

" ıkın luı.7Jet 1 Taküilerc yüzde hq daha 
Hamdi CC' np \'erir: 
- J>cl İ)i değilim. Hiç takn • zam teklifi kabul edüdi 

tfuı ~·o •. Ta~ere yüzde !beş ızsm y&pı1-
- (h le o~ lcmı> ••• B<·ıı "eni i~·i m11sı içln belodiye ~-nseti tanı • 

~ordüm. fmdan yapılan teklif <'i:ıimi cncü -
- lll'n kl•ııcliınl hilıncz nıi~im. mence etkik edilmiş -çe muvafrk 

İyi de ··ıun... gorulmw tiir. 
- 1) l~n c.•nım ! Bu suretle taksilere yapılan 
IlU D C"\ap uzerino :ı.ir l,ı- zam ('VVE'lcB yapılan ylizde 10 Ja 

z r, nn mm "bacaki;ırı nnısınclan be'rııber yli?.de 15 i bulmuştur. 
üt eınt>n ıııayı gosterercl<: 

- Şununl siıt ı,ardt> olan ada 
mm i3;n~-tııdt'rı ne c;rknr~ 

Var kıyas et vfiHalı dervayı rnn. 
mE't nfdfigün,. 

• I~~ ~nRI 

Yeni Sabah 
H\isC'yın f'nhit Yalçm, Tiirkiye. 

n:.n siJasct alemlı de birin ı mrv
kie ge U:!l '1 knıdn Mac r rnd. 
;.osunun ne. riyatmı t>;ı.his mC"VZuu 
'a1lar · Tii~v 'E' Kn dcnız cıt. 
rhfmdtı muhtP ka.}n~lı1ardn.n ak 

d n vC' d dikodula.n ka::.-
detınekte VC' n ticOOC' IS\ l d -
m kt r: 

"Fikr ınızce 'J'iirki) eııhı l) set 
smda b rlnt'I ıth'\n3 ~elm~i 

ha cık c; ne ora al• m<'\ zuJn.rın ~u 
srrndn ck'>tlmi., otma.,md..,ndrr, Po
litJI 1 c daımn bir m(>ScJe arar 
Ve· ) Ok!o.:ı. çıkorm:ığn \~lı<;fr. Rn 
J,tlbi n~ lab.r n b"zhn lnirlcriml .. 
zi bozabiUr, Of' bizi telll a elli UN" 
bllir. Çııul ii · fi dercrl'.dt> u5anı
l?;rr., ne :rnır.ıre~m bil" omz e 
bn01ls.n do yı du ınıı teı1lı '<' n.
tun bnlunu)'oru1~,, 

Nafia vekili Ankarcıya 
döndü 

nl nı, 9 (Tel fonla) Bir 
mildd ttenberi tetkik sf'ya.hııtin -
dP. bulunan Nnlli Vekili .... t>nenı.l 
Ali Fuat Cebesoy, diln a.lq~am geç 
vakit otomobflle Konya.dan ı:ıehri.. 
mize gelmi tir. 

Et fiyatlarına 100 para 
zammedildi 

Fi t murakabe kOmiıryonu dıin 
yı:.ptığı bır topbntrda. ltnsapla.rın 
et fı.ııtlnrına yapılmnstnı istedik • 
l~ri mnmn d"tml:ş. fakat as • 
ker ıleleı:ine yardım maksadile 
mPzlr.>ha rUsmnun:ı eklenen yüz • 
de 30 n nazara alnrnk e-+"n kilo. 
suna ıoo p..'lra zam ya.pılınasUll kn 
rarlaştirm tir. 

T a'lebe yurtları kontrol 
edilecek 

Iektt'!Pl rde ikm 1 n:tihanlnrınm 

başlaıruısı olnyısile Uıtyalr talebe 
'f'anslyon ve yurtlara gc'DU!kte oldu.. 
ğundan be d ye t~ki1At!na yurtlar 
ve b lha nanslyonl rm IAylkDe kon 
troıu ııc IAzımgel n şartlan h:ılz ol • 
ıruya larm ncılm :nn n:tw de cdll
mr 111f!IJi bildirilmiştir 

Polonya harbme 
il 

ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

bir korku sardı. Yol üzı:ıinde mu.. 
hakkak ezilebilirdi. Makineli tüfe. 
ğJı ilphesini uyandnmanuyn gay. 
ret t.'Clerck milimetre mılimetrc 
kenara kaymıya. çalı tı, Talih ken. 
dlsine büyük y rdnndıı. bulundu. 
Polonyalı motörlü nnklfye vıısıta. 

s nın tE.kerleklcri yanından süri.i. 
rUnürcec:.nc gc<;yor, ntıar Ustiın 
1 mn.dan fizer.nden geçi}orlardı. 
Tehlike o kadaT büyüktü kt, bunu 
his bile etmiyordu. 

GilrUltll patırdı, biltün gece, sa. 
b ha kadar devam etti. Ş fnk BÔ

kiıyordu. S at beŞte, Almnn fırkn. 
n taamıza geçeceğini b 'liyorda 

Kurtuluş saati ~nkin,,'mlıştı Polon. 
ı r }o lizerinden (lana l>~ Uk 

ır lir'at c erllyorlardr. D mek 
Alın nl:ımı ta mızu b la.mıştı. 

B zincir g • ltüsil du.. 
Biri • A 1man t n tı b liıdi 

Allah v re d<' tnnk altında zilme. 
~ydl. Hele nliklir, tank sol tnra.ftn 
durdu. Fıı.kat ne biiyiik suktmı ha. 

SE LiLOZ 
iHTiYACI 

Yüzde 70 
dahilden temin 

olunacak 

Erkek spiker 
imtihanı bugün 

-+
Taliplerin halıza kudreti de 

imtihan eJil~k 

HAl)-SElf~ 
a-....ll ... 

_, ylOI 
Yazaıı: Kıidircan ~ 

Mustafa Kemal ~ 
dokuz sene evvel ~ 
meydan muhare~~1o1'! ı!! 
kahramanlara "ordu-- ti J91"""M 
definiz Akdeniırlir, ~!~ !ı 
ni verdiği zaman ge.2?,ıeı~ 
lerinde Jzmirin }~; ~ 
dalgalannuştı. Akdetu t r. .. 
lzmir denekti; zi~ t~\e ~ 
Uç senelik çetin rotıca ~'~ 
smda biitiln esir yurdufl ğjıl1iJ 11 

--<>--
Büyük bir sahaya 

okaliptüs fidanları 
dikiloc~k 

Ankara. radyo6uııun en büyük 
noksanlarmdan lblrl olan V€ dai -
mı nazan dikkati celbeden erkek 
iyi S}t.ker lbulnıaık için çılan mü. 
sn.hake. :imtihanı ynrm Ankal'Oda 
yapılaca.ktır. Bu :miiSa.bak&ya her 
tUrlil UıJımintn fevkinde ve rocm
leketm muhtelif yorlerlndcn mü •• 
raca.atlar yapılmlştır. Bunun için 
elemenin /bir günd ikmal edilemi. 
yeceği o.nlaşılmaktadir. 

1 Bu defo .AJ?.knra radyosuna alı.. 
nacak erkek spUcerlerde lise tah-

olmuştu. Esir •-urt d!fı;;~A 
man hmiri, lzmir el aıılş~: ,~ 
man esir yurdu . dtt~ 
!zmirı almak, tzmır111 ut ıt~ 
mavi körfezinde ıne;1111 ~-, 
miz.i dınlendirme-k lbu 'fl.l 
kurtuluşunu görmek. ~;,I SUm<'rbank umum nıüdllrUnUn riya. 

c-tl altında lzıırltte yaprıan Sellülcn 
sanayll fabrikalar grupu lçtimamd 
verilen karar muclbtn~e. Sabanca giS .. 
m charında dikllcock okaliptUs cln3i 
nğa~lann yerleri hazırı nmağa. ba§ • 
ırunıştır. Bu ağaçlar, gol civarın& 

Sllmeroanka o.it olan araztd dikile. 
cekttr. lzmit birinci v ikıncl kAğıt 
fabrlkalann Sabanca gö!Unden geU .. 
rUmektc olan wya alt bcudler ve mp. 
tör tesısatr dn bu arazı dıı.hlltnd b•• 
lunmakta.dır. 

Yeni diklle<:ck ağaoiaroan Hi101: 
sanayii için 1948 sonesinde lstifad e. 
d bilecektir. Bu suretle .k~t ve kar 
ton fabrlka!nn sellUloz ihUyacnruı 

yll7.de 70 l yerli olamk t'1Dlln cdlle • 
ooktlr. 
Diğer taraftan bu sene lzmıt k~ 

kari.on r:brikaları Bolu ve Dftzco <ır
manlanndan 80 bin metre ntlkAbı t<im 
ruk alarak kullanncnklarôrr. Bu ·ıonı.. 
ruklnr Adapazarı ıstnsyonuna kadar 
:kanıdan naklohınscak ve buradnn· 
trenle tzmitc get il ikttr. 

:f. Ankıırı:ıdan bildlrildiıine gö. 
re Adann. ticaret borsası tallmn.t;. 
~esinin 75 ncl :maddesi panıu'.k 
müstıı hsillf'rinln leh ine dE'ği~irr"J1 .. 
:mt-Jtır. 

~ 30 Agustos znfcr piyruıkosuı.. 
nw1 fevkalade ceki.lisi dolayısile 
1_>iyankonun 7 ııci tertip ikinci çe. 
kilrsi 15 eylill 941 dedir. 

Bu ke id de 15 Eylülde İzmir 
fuarında yapılacaktır. Dcıvnmb 
biletler 10 B\•liıle kndar deği.şti'ri
lcec'kUr. 

7 nci tertip ~ ünolı ç<'-1tiliş yiıı<.> 
7 te..'jrinievl•C'ldcdir. 

:f· Jstanbul mebusları halkla t('_ 
masa deVOlll etmektedir. Dün &ı. 
tty<'r ve Beykoz kazalarında ha~k 
dileklC'ri tesbit edilınlştir. 

Rarıyerde halk me-buslardan u. 
1.ak semUcrc telefon temini. e -
lcktnk iht"yaçlannm giderilmesi. 
'balıkçılara da mnzot temini için 

k1 e bulunmru tardır. 

zt. Almanya ve Mac.'U"istan ıs •• 
mn.l'lnmın mühim miktardaki dvi ·• 
lerin bu günlc.rd<ı şehrimJzc gele... 
r.·eği 'hal>er nlmnıı,..tır. Aynca, nıa.. 1 

:ıcn ithnlfit biı liği tarafından da 
muhtelif memle:kctlerc 1700 ton 
ch'i siparıı:: edilmiştir. 'l'karct O •. 
Usi de Jsviçrcd n çtvı getirtmek. 
çin teşchbüslere geçmek ÜV'rcıdir. 

~al Kimse St.i ev<'::. ı görmemişti 
Tank yoluna devam etti, 

İkinci tank biraz ötede durdu. 
Ate~ eden makineli tüfeğe rağ_ 
men tankın üstüne a.tdmnk ıstedi. 
Bin müşkUltıtla dizleri Uzerlnc 
kalkmışken ikinci tank da harcltet 
C'tti. Stieve ke.ndini şimşek {libi 
~erp attı. Bereket, maldneli 1'li. 
fek onu görmem· ti. Arkadan (;c. 
len üçünciı tank vneyeti kavrıya. 
rr k Stlm•c•yi tanka aldı. Stieve de 
b.rdı>nbirf' inUlmm hırsı kabardı: 
''tren haltında. makineli Ulf k var-, 
ora) ., d )'e haykrrdr. Stieve, tan. 
J<a ::.ol gösteri)ordn.Demh;·olunun 

e ligi kı:snın tılmarıdikları zaman 
eç kalmış olduklarmı a.nlndıln r. 
lnkincli Wfek 'bir enkaz haline 
• tırilmişti. Bu PSnnda Stieventn 

kuvveti tükcmruı , lrurtarrc:ısmtn 
kollıınna h:ıvgm bir hald" yıkıL 
mıstı. 

Rirkaç kadeh konyak, bır ilci sı_ 
c k b.ıttnniye ve b: kaç saatlik oy_ 
ku kumandam kendinp getirdi. Fn_ 
Jtal Fıiddetli bir nezleden kurtuln_ 
matlı. ErtC'Sl sabah tf'krnr höli\f'U
nlln b ıundn:ydı. 

rknda bn maccrasma in n.. 
mak istemediler. F at tcsadllf. 
kendisine ylne yard:m et.ti. Köylinı 
l.:rlndE', tankların üzerinde iJtinı_, 
hat ederl('rken yanlarına bir klzcn., 
-;t7. yaklaştı ve: ''Bi'" arkad<> rr1'ZT 
k ~imz mi!., di " sordu Kız 

sili me~buı1 tutu1muştur. Spiker • 
lerde aranacak evsaf her şeJdcn 
evvel türltçeyi fev1müi.de iyi bil • 
mek ve okuyusu kuvveUi olnL-ı.k -
tır. Hel" spikedn Jbir yabancı li.. 
sanı bilinesi laztmdll". Fazla lisan 
bilenler t erclh olunn.cakt:Ir. Bol5nz 
ve göğüs .hastalıklarma mUptel.fL 
olanlar bntihano. alınmıyacaktır. 

Jmtihnnda en ziyade dikknt ecH • 
lecek lhusus sesin mikro.fona. uy -
gun olm~rdtt. Bir yenilik olto.a.k 
iizeı o Uı.lipMrln kavra~ ve hafı _ 
za kudretini tc.cri.ibelc!rlc ölçüle .. 
cektir. 

-
Taksilerin benzin alacak

ları yerler de tesbit 
edilmelidir 

ll11.e yapılan bir mti~ttı111 oğ

rcnl onız ki, 1nk!!Ct1r, elkm.ndekl 
ımmelerlc g\inlUk bıtlhloıklannı 

l tcdlkleri OOnrlııelden alabllmcl..;Q 
ve blnn<rtkc bamlncll~, da1nll • • 
rette ı;cuıtlerindo tmlıu::ın tnlu.llero 
bom.in verememek zl)'Minc dUş.. 

mektoolrler. 
D3ha m. b3liJ ta lıi.elln knfu:;ııı .. 

da ıu:ııba tala!De:re kamelerl '-erilir. 
kcıı, nl!,'in ~nzııılerini n.'a<:akları ) er 
ı ~rcte tlısblt ~nıneml tir. ve bunda 

ne gibi bir nlllhzur görtlnı titr? su
ali r,anlanı~ or. llakllrn.t.('n nmba nl • 

çin? 
Bize Ö) le gell)or ki, l·u ~ alü.. 

ı.rı.lr makam dıı. C'JC\"ap f'.rmnl)ccek • 
tir. ırf ) er ta) in edilmemesi ytl • 
:r.limlen taksllerdoo büyilk bli' kıllmı 
nrobı~ ~urnt'lmı, :ı.cabıı bıınıdnn, aca.. 
tıa 0111t'l m lllnhlllr nıı"yn &ye. gün. 
de, koodllt"rfne ,·erilen bcn7inln bir 
ınsmmr bosuna ~ km.~ :ınmretlndc 
ı,aımnı.tndırbr. 

ilk iş, ndP.tlerl uıten matnm ,;e 
mn:ı) ~ cıı oln.ıı t:ıkı;Uerl:n karrıeleriue 

bendn ıılamt.tın l'fll'lflr ret edll
melldir, Bu, lddla ofldik!i!l gibi, mil. 
mcaııt IJd tlcm benzi vemıe n, 
txvır.lnleri meııfaatlcrirm dnba uy. 
gun bir şeklHle r Ml'D bcnzincllm' 
v na, hu glbllerln 1;:6tt haftiketlcrl
ne !le.t tclceook yrpn t oldblr olar. 
&nz.lnrfil'l'l· de ihtl ııctan, aetter -
k>rlndr. lmyrth ara.ft:tlnı 
bı'11ıln ııermr. 

Bu uın:ıl t•' ılnb t.k maz sctılloo 
t ımlm pdO<'Pl tir dlyomr" 

Doğru değil mi? 

l'nğız:ı. ı,kı gün ewcl kuıııamlanla. 
rını kaybc ttitlC'ı iru fakat t.:krar 
buldukhnnı anlatitlt:.r. Kız b şını 
tasdik eder gibi salladı. 
"~ HE'psl doğru. Ben Gnmıı 

civanndan geldim. Polonyalı as_ 

kerler beni ve nışn.nlımı zorla be. 
ı aber slirükliyerok yol göst ott il er. 
Tren hattından her şeyi gördüm. 
Arabad n •nen ve kendisini mua_ 
'ene eden askeri bir doktordu. 
Doktor nabzın attığını fnrkctmis. 
ti. :Fakat eline <:.atnu:r bulaşınca 
bunu knn ~nnnctti. Kumandanın. 
anlattığını?. gib:i. -~·nuna kadar 
batakbğa girdiğıni ne bilsin? Ağır 
yarnlı oldu~"Ullu sanmış haya.tından 

limidl kesmişti. Onunla. uğraşmaktn 
ne fayda vn.rdı!,, 

Bittabi, on sclciz. gün slircn harp 
esnasında kumandan, bir yndik6.r 
olun yüzilJ:<UnU aradıysa da bula.. 
mn.dı. Belki de bulmuştur, fuka• 
biz h ber alam!ıdık. 

x. - sun ı' so11Nt:3mm·•N 
~ f,ATTIKl,.ı\RI 

~~~ı d~yasırun ~~1'3~..ıl' 
gını gormektı JC~ 
patlaynn son dü~eti 'il' 
1st:kl ~ıl harl) ehıtl tif ~ 11~ 
sonuncuları kattı. ~qe.ıı tıif .;(. 
kişmedcn, can ~ı~ 
vetin son ihtilaçlar: ıır.r f 
bir şey dt ,...ildi ve 111Ç JC ~ 
sı yoktu. Türk at~.ııar:erıe t".ıtı4 
boyunu geçtıler; uç va,,,,,. 
on beş mayısta ~~~.:ttb 
naraların aksctt~gı. ~ıe~ 
ların dalgalandıgı Yd ~ 
yilk bir vakar ic~n ~ Jl~ 
giirültüsiız gec_öter.~ 
konağının üze~ınc ıpletltl~ 
üç seneden.ben ka ı'k~·. 
kO)'Unlarmda saklad Jc iC~i!f' 
lara doğru ) iiJ<SCl~ ct>I& · 
pmdıklan al baytn~yaJııt1 ..Jı 
Hakikatte o \)ayı-tık bt?r '1.':1-
rin kurtuluşunu ~ toı>ı'V' 
mukaddes AnndoıU ysJtlıırfl' 
da artık yabancı 3 nea.f1l11 

madığını, 'kaJaınıY . d 
deli} ordu. jri' 

Ora}a "Gavur !zı'llb·r i1'4 
lardı. Kurtulu~~ıcr ) ~ 
sonra 17chiid~ a "' ıt"aı 
en mamur yorıere~,.leti tı 
geldi. Yeni Tür~ b~tır 
biıyük bir ksnIIl1 ıJ:>Ctıill µ. 
de !buldu. Bu _Jıat ı'· • 
edilmesi için !bır. feditel'' ıl 
lftznn olduğunu ~~i 1~ 
hic bir zaman . ditı ede 
dirllemiyeooğini ı<l fsltst 
manlar bulundu. ne ~ 
ancak on dokuZ se 11s~ 
yayı kasrp ka~.r~\lll S ~ 
nin orta nda Tür t~ ııt' 
terinden b!ri olan Jl•~tt 
tur. Ora.da :bir kı_ır: a>iı>Ylıf 
manuştır; yollaıt1t · g~ ~ 
teı kilatiyle, tu"\' ~ir Qıi~.f 
zellikleriyle orası "';~di. JY"' 
halindedir orası ~oır:.t 

. l ·em!~ .. ,. tzıııır _,,,v~ 
nasıy e ı w ~ gü]Uı1l""öJI"~ 
belerin yerinde goıt~ 
saha.. gözl<:Te ışık'ric"'~~~ ! 
rahlık, venyor. . ~iıfı 
güzel hirler Y,erıı ~~İ~itf.i 
ketle enkaz jha].ine ~. ~ 
sı gtinden gün; çıP~I 
Yalnız memlclce. eJtO~ıei 
dünva çapında l:>!r d~ 
kezidir MuhartP f~ • 
bayraklarını bile dıt1".c.f~~ 
yana dalgaların~~.!~r. ~ 
sulh ve sükCin.se~~ p-, 
yet kaynağı liJir ~ı:ıde ~ te 
hin bütün devre 1'-, f!~ 
az zamanda bu .,ır 
genç olarak d~ 
ha bulmak zordu!· 

~ 
do bir tren görtll~1'1'~ 
Jerin g~eceği de ırı trısiı: 
JfiğümUn başında d ,-o~ 
yanma kadar soıcul'1' e&ıı f 
dim; Tren battııırıı ~,t 
van:hğnn zanınn rn::rı. ~~ 
bır vaziyet nJnUŞt bi!' ~ ~ 
muZ!'n listündr 11f utıııf' ~ :i 
de bir dUŞmnn bu e<eıı ~ ~· 
tm iızC'rind('n g tJıfl'{t .,-
panIIUijtr, yani iki ıu !d 
lc>r indirilmlı ti. l'~eğiıcf'-~ 
memur kulübe& ıeti ~ 

Tanklar kUt~ ~ı ~ 
geçti. Tnm o sırt'~ ~ 
duman gordUın· ~ıı ~ 
tinden bir t:~J:nı · &~,; 
bir şekilde iS'UJ'"':-- 1&11" ~ t<f~ 
bölUğU hattın ik~~~ 
trrn. T.ren güçit g6ı~ 
dt:!vril.miş kUtliıtleri , J 
vavaı la.dr Bir ~"'iti e 
" • . .1.rll1]0V' t 
gelmezdi. l.P!'U-:..ır11 11 

ıld "Uz elli :rnctfl"''':., 
" ·OlJI' Mer.rnınln teSifl ~ ~ _,ııı 

komotl:ffn :ırozn ıı ,ıtJ"hı 
mermi lokomot;ifl ~ 1 

beyaz dunıa.nUıl' ;ubS-' .ı~ 
Sabll.lı t onda, Çcrna _ Voda Trc>n durou. et~ı 

taarruza geçildikten 80lll'a, bölü. duklarmı ~ ~ tJ , 
ğUmle her ne pahasına olursa ol. mevki vngollll ~dcıetl_! 
sun Derispol _ Oslovo demi~ olu BUtUn bölliğüiıl fl.tııı.V"· 
müna.kalfıtını sektl'y uğrntmrrru lamL'!tı. Trenden pcıoro'il 
•ı::ln emir aldım, manl1Nl k a.n 1 1\t~ "" 

Demir hattına dört kl!om tr<' OC' mum fokf.>et e (rP 
vnkhı.~ığnnrz 7.nmnn hattoı iızerln. .ıı. 



HAV ACJLIK BAHiSLER/ 

Şark cephesi hnvalarmda evveliı 
hareket serbestislni, sonrn dn hava 
kontrolünü eline aldığı söylenen 
ınıhvcr havacılığı şimd1 artık, mu_ 
harebelerln inkişaf ettiği veya mu 
vııffoltlyet imkiı.nlarmı mndettiğl 
:r.ıntakalarda görünmektedir. 

Şark ccphesıni.n şimal mınt..akn_ 

sındn vo daha ziyade Lcningrat 
önlerinde cereynn eden şidd('tiı 
muharebeler sırasında Alrnnn tay_ 
yareclliğlnin s.ipcrlerdeki Sovy('l 
Kızılorduya karşı bilhassa pl,l{(' ta_ 
arruzlarda bulundukları ve mihveı 
kara ordularının harekeUcrindekı 
kolaylıklnn lemine çalıştıklan sö~ 
lenmektedir. 

Harbin başladığı günlcrdenber. 
havalardaki hıikimiycti kurmak 
azmile savaşan mihver layyarccL 
lıği artık mevsimin fenalığa yilz 
çevirmesi karsısında kara ordula_ 
rın :yardım etmek mccbuıiyclı 
karşısında kalmış bulurunnktadır. 

Bugün için J.<:'nlngrat önlerin_ 
de mihver ta1:yareciliğinin tazyikı 
ve gayreti dnlı:ı ziyade iltl nokta 
üzerinde hühlsa edilebilir.. Biri 
mevsimden önce is bitirmek istlyen 
ordunun yolunu çabuk o.çmak. ik n_ 
c~si de Amerikan ve lngiliz yardım 
lannın Sovyet Rusynya kafi mik_ 
t:ırda gelmiş olmasından önce ha_ 
rckatn bir çeki dlizen vererek &>v 
yet ordularının maneviyatını kıra_ 
rak neticeye doğru kati b:r a<lıın 
atabilmek. 

Me\-s.im; Amerikan ''e 1ng!llz 
yardımından daha ziyade mi.:ıverin 
nle.}hinedlr. Çlirikü, yağmurlar ev_ 
veliı. motörlü ve zırhlı vnsıtalnrın 
barckctll'ri.ni tamamilc durduracak 
kadar araziyi bat.aklık bir hale 
gC'tirec<:'k şiddette yağmaktadır. 
Ve bu sur('tlC kara ordularının yo_ 
lunu açan. piyadelere korkusuz ve 
zahmrtsiz yUrüyüş imkilnr veren 
motörlü ve zırhlı vasıtaların faali_ 
ye>Ueri yan kadar azalmı.s olur. 

Bu arndn: Sovyet demir • 
.}ollannın Avrupadakilerden da• 
ha genict dingil aralığındaki 
makine ve vagonlara naza -
mn yarılmıs olmaları. Alınar. 
lnrın demfryolu nnkllyatından is_ 
tf fndelenmelerine mani olmuştur. 
Bu sebeple mihver orduları her 
tUrlU ihtiynçlarını ve ikmaller:nı 
karadan kamyon ve ka.myonel!crlc 
havadan da tayyarelerle t0mlne 

Jsveçli A. MHNGHAM 
Çeviren: r/. D. 

Filhakika, bu derece knnşık 

b.r lıU.disc bu harp içinde görül 
müg olan nadir vakalnrdandır. 

Gestapo ajanları da, hlWiseden 
haberdar olabilen bütUn istihbar 
t('şkilıitlan da telli§ ve hayret his 
sctmekte hakSIZ değildi. 

Zira hlidisenin beliren "ekli ol. 
mıyacn.k bir muammadan farks11_ 
dı. 

Rnporlardn.n ve tahkiknttaı"i çı _ 
knn netice son derece garipti ve 
karıştırdıkça daha garip safhalar 
alıyordu. 

DilşUnillslin ki gestapo ve dün. 
ya casuslarmm önlinc konmuş o. 
lan meselo akıl durdunıcak bir 
mahiyetteydi: 

Plan satıcısı pejmürde kıyafet. 
li Hollandalı dritnavt mühcnd"sl
ni, yine Hollandalı ayni dıitnavt 
mühendisi öldürüyor, 

i G i 
c;nlışmaktadırl:ı.r. Şu halde kara 
:ıaklıyntının nkssyacnğı tabıidir. 
Bununla beraber hava nakliyatı 
dn güçlültlerc tesadüf eaecektir .. 
C'ilnkU Alman ordusunu.ı ner iieri 
hnmlı::sinc uyarak ıler• doğru ah_ 
nan tayyare meyaanları, Sovyct_ 
lerdr-n kalan meydanlardır. 

ı---~---- --ı 
1 

Y'azan: 

jA.ŞARKLJ 1 - - ........ ____ , 
Bu meyd.ı"llar ~>ncndc'ı ı; m ve 

asfalt pistlerle dı> tanzim cdilmi§ 
olsa, çekiliş sırasında bunların tah_ 
rip edileceklerl ve hatta çim mey_ 
danlann artktörlc 1;Urülerck 
yum.~k zeminli bir hale 
gct:ıilccekleri tabiidir. Bu vnziyet 
le ve kurak zamanlarda mihver 
tayyaı <:'ciliğinln yumuşak zeminli 
bir tayyare meydanından istifade' 
eünes) imkanı vardır. 

l<"akat ha\•alann ya~lı oluı;u 
halinde, batak b r manzara ar7.e_ 
decekleri den istifade imkanları 
kalkacaktır. Böylece mLlıver tay_ 
yareciliği de ileri hatlardaki mey_ 
danlnı'Cian istifade edemiycrek ka_ 
rn ordularmın yardımına çok uzak_ 
lardan koşmak mecburiyetinde ka_ 
laca.klardır. !knıal işlerinin böyle 
Gzun melU'Jlli tayyarelere ihtiyaç 
göstermiş olması ise, zaman nok_ 
tasından büyük bir kayıp olab'lir. 

Görülüyor ki; her tilrlü mli(ikii_ 
!attan önce mevsim itibarile geç 
knlac:ık bir mihver hareketi hem 
karadnn hem de havadan vaki ola_ 
cak çnlLcımalo.rı nz veya çok mile 
yasta aksatacaktır. 

İkinci ve milhim bir mesele de, 
Amerikan ve lngillz yardımlarmm 
Sovyet Rusyn ordusunda yapacağı 
kuvvet tislilnlilğilnütı inkar edile_ 
miyec('ğidir. Kt!} bastmnadan önce 
kafi miktnrda Sovyct Rusyaya 
bilhn&-a havacılığına yardıma ka_ 
rar verılml olması ve bu arada 
büyük Br1t.nnyah tayyarecilerin 
de Rusyaya varmış bulunmaları 
mihv~r havacıları için hiç de hoşa 
gidecek bır hnvadLq değildir. 1'.}te 
bu demokrasi yardımının tekem_ 
mlll etınes nden evvel de mihver 
ordularmm esaslı bir muvııffaklye 
kazanmalan zaruri görülmektedir. 

Bir tnraftan demokrasi yardımı. 

Sahte drltnavl mühendisini ha. 
kikisi takip edip öldürüyor. 

Sonra hakikisi de öldUrülü.} or. 
P!Anlar alınry Pejmilrdo kıya _ 
fetli mUhcndLq ::ıhte idiyse ne _ 
den öldürUJerck esrarengiz çanta. 
.sı alınmıştı? 

Bu adnmm csrar<'ngiz çanta _ 
sında hakiki plıinlnr yok idiys" 
nedeı' hakiki drıt.nnvt mühendisi 
ôldilri)ldü? Gestapo ajanlan fev _ 
kalıi.d,.. bır gnyret sarfcderek talı_ 
klkat yaptıkça diğer bütün ıstih_ 
bar teşkilatlan bu tahkikat saf . 
halarınn ait mnHlınatı yüksek 
.}ilksek ücretler ödiyerek t.nkip 
etmeye çalııııyor, hayret vnricı 
neticeler kannsmda alakaları büs_ 
bUtUn bUyilyor, bu yüzden tahki _ 
kat raporları üzerindeki fiatıar 
bir kat daha yükseliyordu. 7..ira 
gestapo ajanları Dan m~rknda 
ı;üphesiz açıktan açığa tahkikat 
ve takibrıtta bulunabilen y<'gfı.ne 
teşkilattı. 

Diğerleri, ki bu hndiseyi dUn 
ya harbinin mukadderatını dE' • 
lfütirebilecek mahiyette görerek 
fev'kal!de bir alAka ve büyUk gny. 
reUerle takip etmek mecburiye • 

1 

1 
öte taraftan mevsim milşkUIAtı 
Sovyet Rusya makamları için birer 
avantaj teşkil etmektedir. Bu ü_ 
milledir k., bütün cephe boyunca 
ş.dclctli muknvemetler gösterlL 
mckle ve umulan zamanın yaklaş_ 
ması ve gelip çatması beklenmek-
tedir. · 

Lcningrat önlerinde görUlen 
mihver faaliyeti ve bilhassa p kc 

MEZAR 
SOYGUNCULARI 

Eyüp mezarlığında, ölüle _ 
ri soyan iki kişi yakalanmış. 
Şimdiye kadar bu mezarlığa 
gömülen ölülerin parmakla. 
rından dört alyans. dişlerin
den de 45 altın d:c söhmüs _ 

• 'I: 

ler. 
Mezar soyguncularının az 

olmadığı. k1Sa zaban içind~ 
biribirini takiben }aka/anma 
larında11 belli. 

Dünya maUim. Rahat yok, 
huzur yok. Dünyanrn en ra • 
hat, en sakin bir köşesinde 
yasamakla iltiha,. ettiğimiz 
halde her birimiz.in, kendi • 
mizc göre dertleri eksik de • 
ğil. Eskiler: "rahat: bize, an. 
cak ta<Jlık köyde (veya) tah
talı köyde nasip,, derlerdi. 
Bu sözde, dünyada yalnız bi. 
zim değil, cedlcrimizin dahi 
istiralıat yüzü görmedikleri
nin bir delili ... mezar soygun 
culukları devam ettikçe, i. 

çimde bir ürpertı duyuyor: 
"eyvah, diyorum. Bize tahta. 
lı köyde de rahat yok!,, 

* * * 
ÇALLI ve 

GARSON KAFASI 

Çallı soyadını t<,~ıyan Hü -
seyin isminde biri, Beyoğ. 
lunda girdiği bir birahanede 
garsonla havgaya tutuşmuş 
ve bira şişesini ( bır başka 
gazeteye göre rakı §İşesini) 
garsonun haf asınffo parçala
mış. 

Hüseyin Çallı?. bilmem 
neden bu isim banc:. pek ya -
bancı gelmiyor, gelmiyar a. 
ma Hüseyin aclıncfo bir tanı. 
dık da yok. Benim bildiğim 
Çallının ne rakı ~işesile, ne 
d c birayla en kücülz bir ala -
kası mevcud da ·değildir. 
Şu insan r.c gariptir! Çok 

zaman tanıdıklarrr.ı tanıya -
maz, tanımadıklarını da ta -
nıyacakmı§ gibi olur. R. 

bombardnnnncılann aman vermez 
şiddetteki taarnızlan mukabil ta. 
arruzlarla püskUrlükcck olursa 
sark cephesi işinin kolayca niha
yete ermesi muhfıl olur. 

Bu cephenin şimal kısmında AL 
man tayyarecilerinin teksif edlL 
mlş olduğu ve buna mukabil Sov
yet tayyarcclliğinin pek de muka. 
bele edecek kudrette bulunmadığı 
znnnr hasıl olmaktadır. 

Enderunu !lümayun Z~lüflü gılmanmın askerlı)< talim. 
leri - Lahanacılar ve lıamyacılar - Acemiler ve kes
kinler - Usts. ve c.ırak - İlk talimler - Lchutcu lsma. 
il ağa - Yas ~c!vi ağacına cirit saplayan p~hhvanlar. 

Ya.zan: 

A ARZA AT 
Rusyaya geldiği bildirilen Ame

l:'Uı. seno e\'Vel Ostn!llllı ı;nroyın<b ;)uşmıuli 

rikan ta.yyarelcrile büyük Britan_ Daha Oıımanlı dovlctlnLrı llk teşek. 
yalı pilotların bugUnlerde ve ncclc kOIU çağlarında, dc,·şlrmc çocuklıır 
olarak C('pheye girmeleri beklener nrnsmdan seçilen Endenınu hUmayun 
bllir. Ancak bu suretledir ki, mfh_ gılmnnma kem:ınkcşllk, binicilik ve 
vcrc'ler eline geçmiş bulunan hava sildh~orluk talimleri esaslı bir meş. 
kontrollinün aksalılması temin e- galc olarak konulmuştu. Enderunu bU. 
dileceği gibi, daha ziyade şimal ve mayun sUvnrl ağalan, lMıanacı ve 
cenup mmtnkalannda kesafet pey_ bamyacı adı ile iki fırkadır .. Bu is!m.. 
dn ct.ın.iş bulunan muharebeler<? ıer hnkltınd:ı. şu fıkra naltlolunur: 
müdahale edilerek sadece ml.hver_ Anadolud:ı Amasya ve clvıı.rmm :ı.. 
ellerin tazylktc devam etmeleri - darcsl kendisine tevdl callmlş bulu • 
nin önilne geçilmiş olunur. nan Yıldırım Beyazıdın küçük oğlu 

Amerikan tıı.yyarelerlnden Sov_ Mehmet ~ıebl, Ankara muharebcsln
yet Rusyaya varmış bulunan ilk de Timur ordusunun süvnr! UstUnlUğü 
kafilenin ne cins tayynrPlerden sayoslnde zafer kazanc'!ığmı ncı bir 
te~c>kkill etmiş bulundukları hak- ders olarak görmUştu. Ar.kara bozgu_ 
kında kat'i olarak bir kayıt mev_ nunu müteakip kendisi Amasyaya çc-. 
cut değildir. I<'akat, mihvere.ilerin kllmiş, .sarayındaki devııırmc oğlnn -
devamlı olarak tatb:k ettikleri ta_ ıarm ye Merzifonlu ge."lçl rin süvari ta 
arruz kn.biliyct!E.'rini kırmak nok_ !imlerine fevkaltlde cb"nımiyct vcrmi11 
tasındnn ve KI7.ılordu ~'.!va san:ı_ güzide bir süvari kıtası vUcuda getir. 
yiinin inşa sistemleri bakımından mlc:tl. Birka" yıl sonra, Am""'""da 
Amerikan yardımının ilk hamlede " " _,,_ 

kayınalcnm ol:ırak henü11 pek kUı;Uk 
av tayyarclerinden terekküp et_ 
mcsi normal bir düşU.'1ced'r. Ve ynştıı. bulunan oğlu şe~a.de Muradı 
öyle tahmin edilebilir ki bu kafile (Fatihin babası ikinci Murat) bırak-

mış, kcndisl Merzlfona ç:~kllmlştı. 
avcılardır. Bu sur('tle Sov)'C't mü_ 
d'.lfaa tayyareciliği kıymet kazan_ KUçUk şehzade de, babası gibi saray 
mış demektir. Amerikan av tan'11- 1 gılmanlarıl" Amasyalı r,enclero su • 
reelliğinin bir }}ususiycti olan pıke ' varı tallmlerl ynptırtmq•1 Balxı o~l, 
bombardımancı tarafından da }{ı_ 1 sUvnrllerlni teşvik maksacile Amasya 
ı:ılordu havacılığı bir ka1.anç elde ile Merzifon arasmdakı Suluovada 
etmiş oluyQr.... karşılıklı hJr harp talimı yııpml§lar-
lşte Lcningrııt 7ııiedndeki m'h. dr. O zamen, bahçclerind gnyct btlyUI< 

ver tnyyareciliğınin tazyiki bütlln lAbanıılar yetı;ı:tlrcn M<'ttl!onlulnra 
bu imkii.nlnn ve silahları kan:;ısm_ ''L!\hanacılar,, b.."lmyasllr meşhur .A. 

(la gönnemPk nzmllc bir kat daha 1 ma.syalılara t1n "bamyncı1~1 .. adı wrll. 
ı:ı"ddetli olmaktadır. miştl. Bundan sonra EndEnınu hUmn. 

tinde kalıyorlardı ,ancak gestapo 
nwı hüdisede :istlhdrun ett.ği yer. 
li ajanlardan ~li'ımat alabiliyor -
lnrdı. 

Gestapo reisi Himmlerin mua 
\'İni işe el koyduktan sonra feci 
bir şclcilde karnı de~llerek öldli -
rülen pejmürde kıyafetli dıilnavt 
mühendisinin hakiki hUviyctinl 
nnlama'k için çok gayret sarfet -
ti. 

Elde edilf'n netice vine pek ga.. 
rip oldu. 

Z.rn sonradan saht€' olduğu id. 
dın edilen bu adnmın hakiki mil
hendıs Van Gron olduğu teeyyüt 
ediyordu. Yani, gestapo ajanlnn_ 
nm ilk tahkikatı t.amnmile doğru 
ı;ıkıyordu. 

HimJerin muavini bu net.icE> 
karşısında blisbütUn saı;JTdı. Zira 
nııkiki veya saht(' olan Van 
Gron hnngısiydi? 

katöriin dclüleliylc trsblt cdilm's 
olduğu için bu cşkı'il Alman işgn_ 
11 altındaki bütun şimal memı;, _ 
ketlcıine bildirildi. Bh·çok adam _ 
tar tevkif olundu. 

Velhfisıl bu htıdise karışık b'r 
cinayet romanı halini aldı. 

Tahkikat ve takibat gUnlerce 
sUrdU. Hemen bütün dilnya istlt. 
bar t~kilAtlan g<:'stapo ile bera. 
her hem müthiş para sarfcttller 
hem heyecandan heyecana, ka ~ 
bustan kii.busa yuval'landılar. 

Bir tarn.ftnn hfıdise A vruna mu 
hitlerinde şiddetli heyecanlarla 
takip olunurken öbür tarafta A _ 
merikada dn heyecan dnha aş:ığı 
değildi. 

Orada da yeni tip denizaltısı _ 
nm Knnadrıda hangi gizli t ezgıllı.. 
l:ırda inşa edildiğini anlamak için 
yüz binlerce altın dökillüyor. mut 
hiş gayretler sarfolunuyordu. 

yun zuıunu n nıannın b1nll' rı d 
lA.baııncııar ıre bamyee, d ) k 
frrkıı oımu~tu. S ray 
bir ag.o., evveli\, ltUuıac. \e ıun.} c 
!ırkalarındaıı. birini, o .. r d bu fır. 
kada şöhret kazanmıJ h z::ılı kcnd. 
sine ustıı. seçer. Kcndisın ç:ıra t ola • 
cağını söyllyerck gidip el n. öper, Son 
ra, Topkapı sarayında; lxşıneı m:lu • 
dnkl sütunun etrafmda, GUlhanedc 
Bcşiktn.ş sa,.ayının çinııı me.}danınd. 
ata binme tnllmlerln b ı !ar, Bir ta. 
raftan d:ı vücudunu c;;ı."ı kıe,.lırmck i,. 

çln beden hareketlerine c r t ok ve 
kılıç tallmlcr!.ne de,·am e .er. Tabml • 
nen bir buı;ult zira u:runluğundn ve 
Uç parmak kalınlı 'tnda \.OC'U mnbnıU 
şeldlde bir demiri, h rJl.Lı beşer onar 
defad:ın başlıyar k gtln1e iki yüz de
faya kadar toprağa sapı, m:ık talim. 
lcrl yapar. Bu Alete ''detrfrll , tabir o
lunur. Dcmirllyi her ımllayışmdn, 
"kUla.blı,, tablr olunan UercW blzml't 
klU-lnr topraktan c;ıltanp ağasına ,.e
rir. Bu suretle btıek ve 't-azular kul'. 
vetıcnlr. En ağır sil(lhları tOy gibi, 
kolay kullanır. 

En zorlu atlara bınmfkte ve sllıh 
kullanmaktaki meleke V<ı kablllyctlnl 
bUtün usta ağalara tnsd:J: ettirdikten 
sonra cıccmıllkten, çıraklıktan çıkar, 

"kesk!nlcr,, tabir olunan ustalar ara
sına katılır. Tüfek tnllm!Frl, sahralar
da yapılır. 

"Kalemli .. denilen cırlı dcg-neı.ıcrı 

altı köşelidir. Yalnız arka kı :nı kalem 
gibi kcsllmı,, dllzeltılmiştlr ki ok y<>. 
lesi vazifesi gör1lr, clr.t ~ğııcğlnin 

menziline varm:ı.sını kolayla tınr. En.. 
derunu hümayunda o kar.ıar sert vtı 

ku\'vetll clntçi pehlivanlar vardı k 
ciritleri yq selvi nğneınr. aaplnrl:ırdı 

Atıcılık ve beden talimıcrl c.r.ısmda 
blr de lobut ntrna var ıı. Boyu bir zlnı 
dört parmak, lmlnı dört p~rmak kn. 
lmlığmdn bir lobutu en fi"' bir mlnar 
boyu irtifadan a§ıran pc h:!vnnla r do'? 
rusu seyredUmc"'e d <'I dl 

Sadrazam sllMıtar •. f ~anın gı . 
manmdan Endeı unu 1111111 yund::ı ki • 
lerll koğuşunn çırağ • t • d ğl bir bl. 
nicl İsmaıl ağa vardı ki bllCı.lura sa. 
mydan slpabi znblUlğt ıl çıkan, mır. 
miran olup Harput nıuta rntıığmd 
ölen İsmail paşa. merhumdur, Topkap 
meydanmd.ı gayet yUkı nten geril 
bir ipten ıoı:ıutunu a ırın•ı,. bu hUn • 
rinin karşılığı olarak ğır srrmal 
takımlnrla mUzeyyen C'lL. bir Mrsıı 
atı ve bi'ş bin kuruş :u~ dl mUl>Cıfn 
ne tal Uf olun mu tu A-:. nea da, p:ıdı.. 

ç:ıhın cmrlle yaldızlanm ~ çc,.,me a,. 
ıusundıı binicilerin topla~ sohbet L 
tikleri peyk"nin ke'llcT'fne ai'ılmı. tı. 

Eğer bnrsaklnrı de llerek v<' 
~enesi parçalanarak öldürülen 
pejmürde kıyafetli adam hakiki 
Van Gron ldiyse o halde onu ay 
ni isim ve hüviyetle takip eden 
kimdi? 

Alman ajnnlan, Japon casusla. 
n, hattü Amerikan profesyonel • 
!eri ge>celi gündüzlü bu gizli ge _ Kcskln blnlr.llcrlr. e.'\ ıoılı.b.ı-u hUnr"· 
minin esrarını ve izini elde etmek lcrinden biri de k~ lr..ılıc; 'al~ı 
ıçin ndota biribirlerile boğuşuyor. ' Islatılınr~ lt:ı.r kecestr:•, ı.r..ı:ıı cMlılr 
iardı. bir t•i t\z.a l!t ... asd.ftu-1 Tcıftn k:o 

Bu ıdamm cşkfili mevkuf fahri- (Devamı ,,ar} ( l.üt'cn ~fayı Of>1Tri·1i 
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Leningrad 
tamami!e 
kuşatıldı 

Eaza!llar Alman 
batıarı ger~ı adı 

laallyette 
bu anayor 

Bcrline tiddetli hava hücu
ıu • Pariste hadiseler • lra

verilen nota • Singapurun 
üdafauı 

Alman başkumandanlığmm 
tebliğine göre, 
hava te§ekküllerinden çok mü
essir bir müzaheret gören Al
man ordusunun seri tümenleri, 
geniş bir cephe üz~rinde Lenin. 
gradm şarkında Neva'ya varmış. 
!ar ve Ladoga gölü Uzerinde bu· 
lunan Şluessclbur;: şehrine hü
cuma başlamıslard!r. . 

Bu suretle Alman. Fin kuv. 
vetleri tarafından Leningrad et· 
rafında çevrilen çember kapatıl· 
mıştır. Şehrin şimdi kara ile her 
'türlU muvas:ılası ksilmiı:Jtir. 

Stokholmden bildirlld!ğine 
göre Ladoga gölüniln şimali p.-. 
kisinde Fin kuvvetlerinin taar
nızu tekrar başlamıştır. Flnlin
diyalılar Uç gün içinde 75 kilo. 
:nette yol aldıktan sonra Soir -
~rsi ~ehrini geçmişlerdir. 

Finlandiyalılar, Soir nehrln
dmı sonra, Leningrada takriben 
ki yüz kilometre ve Leningrad • 

'ogda demir yoluna yüz kilo
n ·tre mesafeye yakla.srnış bu
.lll ıyor~ar. Bundan başka, Sta. 

::ı kanalını ve Leningrad - Mur
ansk demir yolunu kesmeğe 
va~ 'ak olmu.~lardır. 

Fi Andiya krtalarmm, &>tr 
:ıe hangi noktada ulaştık. 

kat'iyet!e malfun değil!e <le 
ıp kısmından vasıl olmu~ bu• 
maları muhtemel görülmek· 

~r. 
Filhakika, Fintnndiyalılar, La. 

doga gölünün şark sahilinde kl· 
in Tunlis kasabasını ve Soir neh· 
rinin ye•'lliş ~kilometre gima. 
11 garbis!nde kftin Aumus - Slo
netz isimli küçUk eebri zaptet. 
mişlerdir. 

tıemaane aallanmur, kec;c-:ıln keıınme. 
.su mani olurdu. Fakat 1'.eakln blnJcJ. 
Jıer, o kadar sU:-aUe kJ•.ç indirirlerdi 
ki, telin sallanması keçı:ıyi iki parça 
olmaktan ı.-urtaramazdı: At. evvelA 
tam aQrlllllrd!l, yavq y:ıvq Jıız1aD • 
dmlır, keçe h1zasma rcllrlreıı dörnala 
bldınlırdJ. Keçenin ya:.ına nrdılt 

Uda kılıcı indirir, ve hayvanm gem
lıırlDl lmarak olduğu yeı de mıhWı • 
Dili ifbl durdurup pha lu.ldınr ve m.. 
~mlyecek kadar kısa bir &amaDda 
la&)'VanI 8,ld aynklarmm ~trafmda per 
,pr ctbl dlSndllrllr ve etrafmda kılıç 
awrurdu.. Kcçeniıı yeriı:c blr dUıt • 
-m.ua konulacak olursa, kurtulmaama 
!mkAD 70]ttu. Son zamıuılarda, Ende. 
:nmu hOmayunun zWtınl! ağalan ara
mnda en usta b!niciler rmardt: 

Birinci lılehmet devrinde yetl§mlş. 
lerden llller koğu§U kethfldası Nak. 
Jr.q :Mustafa ağa; UçllncU Selim zama. 
mııda: Behram a:a. Slal! Feyzullah a.. 
ta, Leql :Mehmet ata, Y.üçUk Bilse. 
ytn pqa kdlelerlnden kl!erll Baydar 
ata. Abdullah ağa, kltapçtzade Bllse
ytn etendJ. Aşkar All p.qıa, ~an 
Salih efendi, ~man lıkhmet e!endt, 
Si.111 çırağı Mustafa ağa, Karabıçak 
hocuade ıtmın bey, Ferik Sallnı pa. 
p. 

Zenci ve Hnbeıı b:ıı!tmlardan da: 
Şuayp ağa, ~lnınu a(!a, Sadullah a. 
ğa, M:ı.hmut a~, dokuz kUrklU Sall!ı 
ağa, Esma sultanın ba~ıoı-ası Davut 
ata, llyas ağa, Ko!tu lJcrcan ağa, 
Kabanltarlı 'Mcrcıı.n a:ı&. DUA.ver a~ 

Bunlarm at Uzcri.~d'!1d çeviklik 
ve hUnertertne akıt erm~:l. Bu me~hur 
blnlcller, padişahın ter.f-zzUhterlnde 
kendlalne refakat ederler Te huzurun
da clrlt O)"D&rlardt ki lfJyriDe doyum 
olm&ZdL 

Bazan da hllncrlerL"\l uray mey • 
danlarmda ı;ıisterirlerdi. Her oyunun 
80DUnda kendllıırlne l.hsalllar çıkar • 
dr. Bayramların iktnci g!.nU, sadra • 
zamtar 111.raya gelip k:z'&r ağasını 

ztyant ederdi.: Sadrazam:u kızlar a. 
tam dalrcslD..ie bulımdu~J sırada En
denmu btımayuDUD blnlct.m de gtdlp 
otek öperıerd!; adruan:. da kendile.. 
.._bayram baı'Çb~ nrtrdl ki bu zı. 

~ '\'e tmııp. llraJ i\Ctt '" aaano-
~--

Bu BC?ıfr, Mannerhayrn'ın mu
harebe ba~langıc·nda neşrettiği 
ve Finlandiyanm harp hedefle
rini anlattrğı beyannamesinde 
adı geçen mmtakanın merkezi. 
dir 

Almanlar, Lenill61'Rda karşı 
yaptıklan taarruzda cenupta bir 
kaç yeni kasaba almı~lardır. 
Şımdi de, şehrin takriben kırk 
kilometre ccnubundaki Gat~ma • 
Tosno hatt'lla varmış bulund.ık:· 
la.rı söyleniyor. Alman hava kuv. 
vetlerinin. Leningrad §arkında 
henüz islc:neJrte olan demir yolu 
hatlarını tahribe çalıştığı beyan 
ediJrrektedir. 

Diğer taraftan, Ruslarda, Le
nin<n"ada takvi:re kıtaları getir
meğe devam etmek suretiyle, 
iru;e mcc:clesinin büsbütün güç. 
leştirmektedirler. 

Kazakların ~erilerdeki 
Baıkınları 

Rörterin Moskovadaki muha· 
birinin bildirdiğine göre Kazak. 
lar Alman kıtalarmm gerilerinde 
hücuma geçerek tesadüf ettikle
ri bir m<>torıu kola taarruz et
mi31erdir. Çarpışma esnasında 
bir Atman ,generali ve üç yilz 
Alman ac;keri ö!mUşt:Ur. 

llind bir hücumda, Kazaklar, 
bütün bir taburu dağıtmışlar. 
Alman erkanı harbiyesi umumt 

<Bet tarafı 1 adde) 
1 un• üzerindeki binalar da bom. 
bıuıiıman edilmiştir. Bu hare. 
ket yapılırken donanmanın tay
yareleri biribirini takiben Eltmi· 
ni, Elga.zala, Martuba ve Ela.elem 
hava meydanlarına hücum et. 
mişlerdir. Eltmini hava meyda. 
runda düşmanın beş tayyaresi 
tahrip ve diierlerine ağır haa· 
rat ika edilmi.ıir. 

İtalyan gazetelerinin yudıfına 
göre, İtalyan ıenel kurmay re:.i 
general Kavallero Libyaya git,. 
mlş, Trablua valial ve kumandam 
general Bastlko ve Alman komu
tanı lle kumıay subaylarla g6ril§ 
mUştür. 

Bu ziyaret Hitler - Mueollnl 
mlilü:atmdan evvel vukubulmq, 
Llbyadan dönen general Kavalle • 
ro Muaollnl - Bitler görUemeainde 
Musoliniye refakat etmiştlr. 

'1talyan gazeteleri Libya vuf
yetlnden endige duymaktadırlar. 
Libyada blr lngWs taarrmu ya.. 
kın görlllmektedi'r. 

- Radyo gazetesi -

Adriyatik 
sahillerinde 

karargahını zaptetmişlcrdir. Hususi idare sistemi 
Bu son hüc-'"11 esnasında 1200 tatbik olundu 

düşman öldürülmüş, beş yüz Boma. 9 <A.A.> _ Reamı ltaıyan 
düşman esir edilmi§tir. 

Müteaddit kamyonlar ve bir ajamına göre Hırv&Uataııda Zagreb.. 
miihimmat deposu imha ve bir de ne§redllen reaml tebl'J!de bilhua 

. . ,ayı. delıllme.ktedlr. 
çok köprüler berhava edilmıştır. ttaıy&" Hırvat httkOmeUert ara• 

Berline 2 .aat hüoım edildi mnda yapuaıı anlafma bllldlmlertııe 
İngiliz hava nezaretinin bil- tevfikan, İtalyan • H~t mU,t..reJıı: 

dirdiğine gö~ pazar gününü pa. i§blrllli ne fesatçı 11D8U!''iarm anı ha,. 
zartesiye lb~layan gece zarfın- rekeUeri lmklnmı 11elb 'Vt' tenkil etmek 
da imparatorluk hava kuvvetle. makaadlle Ogulln ve M:ostar aramıd:ı. 
ri, Berlin, Kiel ve Almanyarun k1 AdriyaUk mmtakas:nda dtıııden it.ı. 
diğer yerlerindeki askeri me·ı. baren husu.si idare ıdat91! merlyet 
zi1erle Bolonyada ck>klarma ta- mevkUııe konmuıtur. 

arnız etmişlerdir. 1 
Jc:ı1~:1~~:ırı~ata;iifı: Köfteci dükkanında 
riyle ve parlak bir ay ış:ğı altın. k 1 b. hadi 
da yapılmı§tır. an 1 ır se 
Taam.ız esnasında !bllytık mik-

tarda -yüksek infillk ve yangın l>iln Fatihte ı...1rang1r1r yblln
bombalan atılmış ve taarruz iki deıı bir yaralama vakası olm111, 
saat devam etmiştir. Şehirde biriai doetunu bıçaklıyarak ağır 
bllyük yangmlar çıktığı ve ge. surette yaalamıvtlr. Vak& töyle 
niş hasarat ika edildiği görül- cereyan etmietir: 
mUştnr. Fatihte, Kırkçepıede lbrah.:m 

Ki el deniz jnşaat tezd,hlan Paşa ca.ddesinde 104 numaralı dük 
ve Botonya doklan da ağır su. kanda .köftecilik yapan Nuri oğlu 
rette bombalanmış ve iyi neti- Muhittin, bir mUddettenberi Eyüp 
celer elde edildiği müphede o. kızı Muzaffer Semllıa. Yeıılpa.zarla 
Iunmuştur. konU§maktadır. Muhiddin Mu.zat • 

Evvelki ~ece ~liz tayyare- fer SemJıa Yenipaza.n çok aevdi. 
}erinin atmıs olduğu ibombalar ğinden, çok da kıskanmaktadır. 
yüzUnden Bulonyada Çikır.ış o. Genç kadm sık sık gitmekte ol.. 
lan iki büyük yangın saatlerce duğu Muhlttinin köfteci dUkkAn.· 
tahribat yaptıktan sonra diln sa· na dün de uğranuftır. lluhittinlıı 
bah da h!ll devam etmekteydi,. yine kıskançlık damarlan tutmuş 

Öğrenildiğine göre İngiliz tay. ve kadınla ılddetli bir kavgaya 
yereleri, Bulonya sahili boyunca ba§Iamıştır. 
birçok yangınlar çıkarmı~lardtr. Kavga sonunda fazla hmllan&n 
Bu yanginlardan biri, diğerle. Muh.ttin, genç kadmm Uzcrine e. 
rinden daha fazla devam etmiş. tılmış ve eline geÇirdiğl ekmek 
tir. Gece yansından biraz evvel bıçağı ile kendiaw sağ ayağmdaıı 
yeniden bir y~n daha çıkmış. d'z kapaimdan ve aol böğrlloden 
t olmak üzere üç yerinden ağır su • ır. 

Pazar gecesi, İngiliz hava rette yaralamlltır. . 
kuvvetlerinin Berlin üzerine GilrUltuye yetlıen polialef, kaç. 
yaptıklan taarruzun, eimdiye mak :istiyen Muhlttini ya1retam11. 
kadar yap:lan taarruzlar içeri. j kanlar içinde yerde ~ygm yatan 
sinde en şiddetlisi olduğu, Lond. genç kadını da Haseki hastaneai • 
rada haber verilmektedir.· ı ne kaldırmqlard?r. 

Her zam:ı.nkinden daha bUy-Jk 
mikyasta tertip edilen bu taar- P~ cezası v~r. 
ruz muvaffakıyetle icra edilmiş.. Parute tevkılaı 
tir ve lngiliz bombardıman tay- Parisin bazı mahalleterlnde 
yarelerinin Alman hükflmet mer. Yahudi aleyhtan temürler ya· 
kezine yaptıkları 51 nici hücum- pıldığmdan, i~al makamatı, ser. 
dur best meslek eshabmdan ve entel· 
Pariste üç hadiae lektüe!lerden •. m~t,..~~dit gahsl 

Cumartesi pazar gecesi Pa- yetlerı, asayışın ıhlalınden me
ıiste iiç muh~lif yerde hftdiseler sul tutara~ tevkif etmiştir. 
çıl.mıştır. lrana verılen nota 

Aboukir soka,i:nda sivil bir Henüz lrancla bulunan ıs inci 
Alman amelesi saat 23,30 da iki kola mensup Almanlarla sair 
~us tarafından taarruz.a uğra- kimseler hakkında, Tahrandaki 
m~tır. Büyük Britanya ve Sovyet mu. 

Yine aynı saate doğru Laf on. messilleri tarafından, bu hafta 
taine sokağında refakatinde bir ba~ı, İran hükılmeti nezdinde ye· 
kadın bulunaI4 bir Alman yarsu- niden teşebbüslerde bulunmuş.. 
bayı kac:mağa '11UVaffak olan bir tur. . '. 
bic.ikl"tlinin att·ğı iki kurgundan tngilterede İran hükılınetinın 
güç kurtulmuştur. son Ingiliz notasına vereooii ce. 

Biraz sonra Alınan bahriyesi vabın vürudu her an beklenil
tarafından vaziyet edilen Feli. mcktedir. 
cien Davıt sokağındaki bir ga· Zannoluııduğwıa gı:sre İngUJz hO • 
raj la yang n çıkmı§ ve hemen ktlmctlnln ikinci notaaır.dt. lrandakt 
söndürülmüştür. Burada dört Alman tebao.aı diğer mihver dcvleUe
yere kund:ı k ,.e birinci kata da rt tebaasındm bnhsedllD'.ektedlr. Bu 
b:>mbal:ır konduğu tesbit edil- notada bu ttıb:ı.anın trani'lan çıkanı • 
miITT.ir l\1ühinı ha"arat olmm1:ur. mnsı veyab'Jt mevku! tutuımaıımm 

f.1a!ıh"um e~i1en komünistler ta!ep edilmekte olduğu da tahmin edil 
Komünist tahrikatı-.ı tcnlti!e mektcdil'. Notanm T&.'\!'2U'dakt Alman 

mamur husud m::ı.hkeme bugün- se!areUnden bah.ııetm~\~e oldu:U da 

kil irtimrunda biri yedi E~"C hi. znnno!unuyor. 
dF'""l"tI ı;:ıl+eye, b"ri beş s~ne ve Evvelce gönc!erllm!ş ı:-!an notaya 
di.teri Ü" re.,c hapis olmak tizer~ zeyt tl' kn e<.:en lklnc! no::ı, geçen cu • 
muhtelif c~zalar vermiştir. Bun- ma günll gHnderi1mı, olı.p 24 saat ı. 

L 
Türk - Alman tica- Tak~~ 
ret müzakerelerine ~!J:~:=~ 

ra Boğaza vapur 

bugün ba-clanıgor ~~~~~~~. -Y DıAer taranan, 
petrol ofiste de Jail' Aüaıa 8 (AA.,) - Bir ticaret 

muahedesi mUza.kerulne memur Al • 
m.an muralıhaa heyeti bt.ıgUıı phrlmS. 
a gelml§ ve Llta.syoııda bariclye w. 
kA.letl adma latlkbal et".tlJnittir. 'Alman 
JıeyeUııe doktor Klodl,11M rlyuet et. 
mektedlr. 

Ankara • (AA.) - Doktor Kluds. 
yus riyaaeUndekl Alman beyeU Ue, 
ticaret mtlzakerelert yapnıata memur 
edilen heyeU murabba ·ıaınız hariciye 
wkA.letl klt!bl umuıntaı Numan Me • 
.nemencJoflunun rtyuet!nde te,ekkW 
etmqUr. 

Akdenizde 
ıaııuz tanıreıerı 

11'1' 1ıauıe1e blcam 
etiller 

Kahire, 8 ( A.A) - lmpara. 
torluk orta şark hava kuvvetle. 
ri umumi karargiJı:run tebliği: 

Akdeniz.deki donanmaya men· 
sup tayyareler cumartesi gecesi 
üç muhrip tarafmdan himaye e
dilen düşmanın orta büyüklükte 
üç ticaret gemisine muvalf a.kı.. 
yetle taarruz etmişlerdir. 

Bunlardan birine Uç isabet 
vaki olmuş, şiddetli infil8.kler ve 
kesif siyah ~r.nlar çıkaran ge_ 
mi durmıya mecbur kalmış ve 
şiddetle is.kele taraf ma yatmış· 
tır 

iki torpil isabet eden bir sar
nıçlı gemi büyük hasara uğra. 
m'şbr. 

Londn, ı (A...°'-) - Hava nezare-
tlnln iatlbb&rat servı.ı lnglllz hava 
kuvvetltırtnln tebliğinde zikredilen ka. 
ttleııJD pazar aabah. erkt'llden Paııteı. 
tarla ada.ille SicJlya araaıııda taarru
za utracıılml blldinnektAldtr. Taamıa 
dan ııonra 6 bin tonluk l>ir vapur ya. 
na iyice yatmq Ye batmakta oldutu 
halde terkedllmtııUr. Bir muhrip bu 
vapunm yanında kalm:, dlter muhrip 
ıer bB§ka bir latlltamttt ~ giden iki s._ 
mlye refakat etmı,Jerdlr. Bu lld gemi. 
den blrl c!ddl huara \ll!"&mIJ olan e 
bin tonluk bir petrol geınlalydt. 

Hemen aynı zamanda BıcJlyaya gtt. 
mif olan dozıanmaya Dlf'DBUP bqka 
blr tayyare, rnoUSrUııe anz olan bir 
sakatlık yQzUııden OUUne dönmek 
mecburiyetinde kalmıftl!'. Fakat döa. 
meden enet bombataruıı ttaıyaıım 
Com1eo f9hr1 Uzer.ne atlnlftlr. Bu 
tayyarenl.n mürettebatı bundan aon • 
ra başka bir tayyarey~ Ll.nerek Si • 
cıtyaya dHnınU§ ve ora<la 3 dU~man 
tayyareslnl bombaladıkten, ~tralyöz 
ate!Jlne tuttuktan eonra bombaları. 

m Ors1D1 p1ırlnln Qzertn., atarak yan
gm çıkarmııtır. 

Her akşam 
(Bat tarafı 1 ncldc) 

yardım göreblllrse ba açıktan bir 
kir demektir. 

lngllterenlıa SoV)'etk'r Blrllilne 
karp bazı ,..ıtıcnlc bulanması '\"C 

taahhütlere glrfsmesı ihtimalini 
de yine ayni mUIAbazaya lst!naden 
mllsteb'at buluyoruz. Banlarm hep 
si kabil olablllrdl, eğer So\'yetler 
Blrlltl kcndlslnl satmayı bilseydi. 
Fakat Sovyctler BtrH!l 1939 ağus
tosuncla lngllb '\"e Franarzlarta mu. 
ukerc'lerl kırarak Almanya Uc 
blrl~tlll dakflr•da İnglllz ve 
Fransızlardan hediyeler beklemek 
yolm tıeacll elyle bpunqt.ı. Bu 
gün ~k vaziyete dil§eD Sovyet. 
ler BlrHğlcllr. Almanya ile lstcr 
istemez boy ölçll~ek :a.raretm. 
dedir. Binaenaleyh Almanyaya 
kal'IJ ba mlicadeJesJnl lngilb ve 
Amerlk.D.n di,·Uannm mödafauma 
istJııat eekJi alımda gösterip OD 

fardan blrtakmı meafaatler elde 
etmeyi dilftlaemn. Fakat lngllt.e. 
re ve Amerika ba Bu • Almaa 
harb!adeo son derecede müateflt 
oldaklan lçbı Almanyum uaml 
surette yıpraamuı ma-LN«Ble Sov .. 
yet.lor Blrlliine eUerbıden gelea 
yanbnu yapmaya keadllerbal mec
bur telik'.d ederler. Nud ki tim. 
diye kadar balka memleketlere 
pek yavat Jilrilmtit olu Ameri. 
kan yardam uzak fal'ktaki Bas U. 
maıuna varmıttır. Bura körfezi 
yola .iJe Rusya ~ denize bai)an. 
mıştır. t,te bnnlan dllştıadllği
müzden dobyıdır ki bu telgrafm 
Scvyet eephesintn garp tarafm _ 
dan ~ldhnl, olcJuğmıo zanııecJlyo. 
rm. Böyle dhUnftce de teJgrafıa 
bir lnJmett !ra'fnnyor. 

He79Un IJıı:bıci ref8l ticaret vua. 
letl ma.tepn Haut N&lillddlr. • 

Atlkadar wkUetJerm tQID •tmif 
olduklan msmurlar da. lıeyetln mil • 
1&vtrlerl mfatlliı YUlfe ıtreceklerdtr. 

tır. Bu toplantıda 
tcvuatının teknik 
müştür. Bn toplaıtnı" 
mum müdirtl T_. 
messılleri, şoförler -

KUUkenlen Jal'lll lllıfl111••• m1lh • Hakkı, helediY~ 
temeldir. lüğünden bir • 

9 Eglül 
Guzel izmir bugun 

kurtuluşunu 
kuHuluyor 

hmir, 9 (Husul) - Bugün b. 
mJrin kurtuhq &üaldtlr. Bu ml
nuebetle -.ır ı.,taıı ı.,. cloaa. 
tıhnıştır. 

D Eylül bayrammı k.'Sit için ~ 
ytlk menslm yapdaeald1r. Bu a. 
nada ,ehltıer üldeılL ve Atatürk 
heykeli 6nlerbıde yaptlaeak geçit 
reslmJerlnla huırl&lan da ta • 
mamlıuum}tır. Ba geee, hmlrde 
foner alaylan yapdal;elrtll'. bmlr. 
illere be tlnatalm• Kini bsanıla
nn Ebedi Şefta aaneelaln )[arp. 
yakadaki kabrini ziyaret edip ~ 
lenkler ko,.ak da makanerdlr. 
Gllnln bittin menalml ftlme fe . 
ldlmektedlr. 

Leningrada büyük 
hamleler yapılıyor 

<Bat tarafı 1 adde) 
yanlarına yapılan Alml\n tuytkinl .. 
zaıtmak içlıı Gomel mıntakaamda bir 
mukabil taarruza reçmıştlr. 

On lldnd harp haftumm bqmda 
Rua orduawıa Ye ,.ııertııe tefebbUa 
zihniyeti ve &Unceye Jıı:adar mUc&de. 
le etmek azmi hlklmdlr. 

Beri in 
Sekiz gla ıoınde 

Dört defa şiddetle 
bombalandı 

Londra 9 (AA.) - Bcrlln aekla 
gUn içinde dördüncü dıtfa olarak Lan 
dralılann geçen kıl va oıayıa 1941 re 
kadar maruz kaldıklan innobardıman.. 
lara benz\yen bir tarzda tlddelle bom
bardıman edllmf3tlr. 

Havacılık eksperlerinin ııöyledlkle. 

r!:ıo göre en bttyUk mOC:elde ytlzler • 
ce lngillıı tayyaresi Alm:ın b~met 
merltezlnl bombardıman etmlılerdlr. 
Şehrin merkezinde çıkarılan tllyUk 
yangınlar İngiliz tayyllrt'ıCllertnln en
dabtmı tanzime yaram11tır. Şehrin or. 
tumda çıkan bUyUk ~ yangın Ber. 
linlD semasını tanuı.mll"' ~apl8JDJ§tır. 

Son gUnlerje Rua tayyareleri de Ser 
llni bombardıman etmiırerdlr Alman 
halkı iki cephede harp etmek tehllke
alnln karada keııdlalni ~ıs.termealne 

JDUzaren gHiıllerde bellrd'-llni berbat • 
de anlamıotır. Bir aene ı._inde Londra 
ve Berlin alullslnlD '\'uiyetleri deflş. 
mi~ttr. Vazl,et İngiltere için ~ 
mif, Almanya için fenalqDuftır. 

Dla ııcı 
Alman tayyareleri 
Moskovaya 

hücum ettiler 
M oilwtxı,, 9 ( A.A.) - Sovyet 

tebliği bildiriyor: . 
8 • 9 eylül gecesinde bir gok 

Alman tayyareleri, lıloekovaya 
bir 6Jun yapmak teıebbUsfüıde 
bulunmuelardır. 

Tayyare dafi bataryalariy)e 
avcı tayyareleri, düşman tayya.
rclcrinin paytahta yaklqmaları.. 
na mini olmWJlardır. 

Bu tayyarelerden yalnız ikisi 
mania ateşini geçmeğe muvaffak 
olmuş ise de tayyare dafl batar
yalarının bombardımana maruz 
kaldıklarından ancak fUl'l.Ya bu
raya qelişi güzel ufak çapta bir 
kaç bomba ile birkaç ~ 
bombası ata.bilmişlerdir. 

tki f!V hafif llUl"ette hasara 

muştur. 

Karann tatbi~ 
bugün taoııamldtdl,~ 
ıtn kararnamesi 
yarından itibar~":.~ 
girecektir. Yanl ~ 
eskisi gibi üç şişe. 
bet life benain 
sabahtan itibare:..'=
gilnde Oçer şişe dlf" 
Taksilere gilnde Y.e .. ..w.. 
isabet etmektedir......-_:. 
yed.erindeki be~~k 
benzini beşer li~ 
ğündeo taksilere ~ ~ 
yerine 15 litre )"~ 
verilmesi teknik trol 
ıur. Bu cihet de pe~ 
lantıda Jtararlaştın~ 
siye '\'erilecek ..,e

38 
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ben:rfn ile ancak 
yaıpılabileceitindetl 
daJ}ann pörlerd.., 
uuia ıitmelerJoi 
edecektir. 
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du\dum. Ve tam dışarıya çıka
cağım sırada Sedatla kara göz
lüklü adamın sofa penceresi ö. 
nünde konu..stuklanru görünce 
cesaret 'e mukavemetım azaldı. 
Kapının aç:ldığını Sedat duy
muştu. Koşarak ı:eldi. 

- Ne var yavrucuğum bir şey 
mi ist1yorsun? Na ıl oldun? A
çıldın mı biraz? .. 

- Hic bir şeyım kalmadı. n. 
nemin yanma geçecekdim. Biz. 
S..odatlı:ı kapı eşiğinde konuşur
ken kara gözlüklü adam arka· 
daşlarmın bulunduğu odaya gir. 
dı Fırsattan ist1fade ederek '-Ot'· 
dum: 

- Kim bu ~özluklü udam 
Sedat? 

Yavaşça cevap verdi: 
- Arkadaşım Şakir. Ve daha 

yavas sesle ilave etti: 
- Kendisi sivil komi erdır. 
Ga}ri ihtiyari ağz:ından koca 

man b·r ya ... Çıktı. 
Fakat; falso etmemek icın ~a

buk davrandım. 
- Simsiyah gözlüğüyle pek 

tuhafıma gitti d<' .. 
Bir gözü sakattır .. 

Daha fazla bir sey sorama
dım. Annemin yanına ındim. Va
kit epey ilerlemişti. Bır aralık 
oturdukları odada ses sada iyice 
kesildi ~ferak benı yukarıya 
kadar sürüldedi. Açık duran o. 
da kapısı kapalıydı. İQeriden fı· 
sıltı halmde onuşinalar duyulu. 
yordu. Zaman ve hadiseler beni 
o kadar vesveseli yapını b kı, 
terbiye ve nezaket kfıidelerinı 
unutarak kulağımı kapıya yn 
nastırdım. Fakat yine bir şey 
anlaına.ğı:ı. imkan ) oktu. Helecan 
icinde) dim. tccrideki gizli fısıl. 
tıyı anlamak ve duymak mera· 
kındaydım. Oturdukları odanın 
üstünde küçük bir sandık odaı::ı 
vardı. Belki orada bir }>udak 
deliğ'i bulur da daha iyi ~örür ve 
diol~rim diye duşündüm Başımı 
dayadığım yerden ayırırk<-n oda 
kapısı birden açılıverdi. 

Kendimi hızla çektim ve ade. 
ta duvara yapıştım. Fakat suç 
iizerinde yakalanmıştım. Ve beni 
burada yakalayan da yine o ya· 
rasa suratlı gözlüklü adamdı. 

Sap sarı olmWJtum. Vaziye. 
timden hem utandım he mkork· 
tum. O parmağını dudağına gö. 
türdü: 

- Su dedi .. 
.Yerimde bir çivi gibi mıhlan· 

mıştım. Yanıma yaklaştı. 
- Size söyliyeceğim çok mü. 

him bir sır v<ır Yarın saat on 
vapuriylc köprlıye yalnızca in· 
mcğc çalı~ımz. Ve benim evet 
ha.yır, olur, olmaz dememe vakit 
bırakmadan ilave etti: 

- !'\lutlak gelmeğc çalışınız. 
Sızin için hayati bir meseledir bu 
dedi. Ve karında bulunan koltu. 
ğa doğru gitti. 

Hiç bir cevap vermedim. Ve 
geldiğim gibi yavaşca aşağıya 
indim. Gece yarısından sonra 

misafirlertoplu olarak gittiler. 
Sedat yanıma geldiği zaman 

adamakıllı snrhootu. Mütema
diyen gülüyordu. 

(Devamı var) 

Nöbetçi kapının önünde 
dolaşıyordu. 

Rüslemin bacaklarına Ali 
paşa zincir vurdurmuştu. 

Rüstem buradan bir yere 
kaçamazdı. 
Haremağası arkadaşının 

tavsiyesi üzerine Rüsteme 
sordu: 

- Aslanım! yiyeceğini ge 
tirdim. Bir dileğin var mı? 

Cafer bunu Rüsteme ilk de 
fa soruyordu. 
Rüıtem hayretle başını kal 

dırdı: 
- Ben dileğimi sana her -

gün söylüyorum: B:ma ka -
rım Gülbeyazdan bir haber 
getir .. Evime geçerken uğra .• 
ve benim daima orıu düıün -
düğümü söyle! beni beklesin. 
dedi. 

Cafer: 
- Merak ~me, aslanım! 

yarın muhakkak uğrar ve bir 
cevap getiririm. 

Vn1.an ve oynryan: nedamet ('d("n mec;;hur dolandırıcı lahmot :ılın ALTINDAG 

Baş1·ollerde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim. Komih Hasar. efenrl· A n-oo.ltf PAdah Kazım pesaire 

Kovduğum e d h Kazımın, 
meşhur şeker tüccarı i. H nin yanına g·rdiğini 

öğre ararımı ve m·şti 
~Artık Medihanın bu tüccarla alakası bu~ P.E'RDEY1 AÇIYORUM 

-82-
lA O, lABEN? •• 

BeynimdE-n vunılumu n dönmü~ 
tünı. 

~ ilk iş bu şöhretli tüccarı nakavt edehilmekti. 

Şinıdil e kadar uğraştıklıı.ı ıının 
heba Qlu~unun sebcbı nihayet an
ı şılıyordu. 

) ı haşln.mış. "Bi.r dalın beni tnnı.. 

ma., dem.is. 

cüm ;\lahmut n • a... - dedi. 
- Ya .. Yalnız mı~dı? 
- Ha)lır.. (f.H.) il arabada 

idi'.. demez n:: ? Otuz senelik candan aık&.da • 
şım Meddah Riı.zun demek ki Mc.. 
ciihanın bir casusuymu1. Demek 
ki :yaptığımız bütün programları 
tertip VC' ta lbilta ugrnşu keo di -
ğer taraftan Mecilluıya hab r ver. 
meyi ihmal etmiyordu. 

Acaba bana da mı darıldı? 
Kalbim çarpa çarpa telPfonu ne. 

tun. MukalemC'nıizdP hic; fark )'ok
tu. Benimle her vakltki gıbi lco • 
nuştu. Meddah Kii..zmıı, SulPyman 
Tevfıgi, Apık ağayı ne o mevzu • 
bahs etti ne ben ••. 

1 
. B.enr,im ) ·ne bcmb yaz oldu .. 

- 1. H be)! .. 

1 
Yiıriırken, otururken. \atarken: 

kalkarken hep bu isim aklımda ... 
- JI::ı.lkın gıılııs11 oynıyam.k 

Meddah Kazıma kısaca şu mek
tubu yazdım: 

" leddah Kıi:Lım l>cl lıimdcri -
miz; 

~1.n:ılcst-f eni şimdi çok güzel 
ımhuJ ım. Art ık arkadaslrğunız hl. 
tam bıılınu'itur. urcti kat'iycdc 
sliylUl onım, bir dalın. banu gelme 
\ C St' am \ l'l'lllC. l'eıta lnU:llllC'IOtll• 
it· karşılaş1rsm. Bu ~.adar. 

Mahmut Sa.im 
Ben meddah Kiizmu koğdum. 

fediha da biçare Siileyman Tev. 
fiği sepetlemiş. İki gün eoııra A· 
pik ağanın evinE' gidince orada 
Medihayı bulamnmı . Ap:k nğa: 

Meliha lıanımm telefon nu • 
marnsı fjudur: al, suradan Nargi. 
leci.}anın eczancsındcn telefon et. 

l)('miş. 

Mediha, Süleyman Tevfiğe tr. 
lcfonda: 

- Yazık, siz hoca~ ım d mişti. 
niz. Hocalar, do!ı:torl::ı.r, avukatlar 
bir k.msC'nln sımnı diterine söy· 
lc-mezler zann('('ierim. Bunların 
mÜ!jterlleıine karşı vicdun borı: • 
ları budur. Siz beni defi' koyup 
çnlmıssnuz !.. 

- Vallahi ütira etml:ıler ha . 
na hnnynefendi. Sizın iein ben 
kimseye bir sey sô) lemedim. 

- Rıca ederim bey fendi. Ben 
hakikati trunamile hnbe'r nldm1. 
1yi düşününüz bir keı e ! Kımseye 
söylemediniz mi."·· 

- Hayır! .. 
- Ya size kime so) ll'dığınizı 

şimdi söylersem?. 
- Hayır. kimseye söylPmC'dim 

hanımefendi. Ben hiç bir mü 1te
rimfa sırrmı kimseyC' söylemem?. 
~ Mahmut Saim bPyc sö)'I!"! 

mediniz mi? .. 
- ? ... 
- Nıçın cevap vermiyorsunuz 

beyefendi?. 
- Mahmut Saim beyin ilmi nU

cuma merakı vardır. O dn hikme. 
te ~inndır. Belki C\1me geldi~! 
bir dakikada muskavı vnuırkl'n 
giirmlı olabilir?. Fakat ~ kadar .. 
Bdsk·ı k msPp' söyll'medlm. 

iki gUo sonra, Sarı Mustafayı 
gördilm: 

- St'nin meddah K:izrın 
tlerletmıı ! dedi. 

- Haşrola? Yoksa fal idarE' • 
haneis mi açmış ..• dedim. 

- Ne falı? Meşhur zengın (1. 
H.) n yazıhanesine kiıtip olmu 
dem('z mi" 

Derhal Mediha ve muska aklı. 
ma geldi. 

Demek benden koğulunca Mc • 
dihnnın iltimnsile (t. H.) nın .}n • 
nına girmif ! 

Demek Mediha bu zenginle 
mercimeğj ~oktan fmna vermi 
ler!. 

Kl.'ndi kendime şth 1<' bir di.ı • 
ündüm. Arnnvutköyu gözlimün 

önüne geldi. Gazino .. saz heyeti .. 
ve nıhayet o zebella ı:anki karşL 
mn dikildi: Deli Memi~! .. 

V c bana her \'akit.ki gib. i;Ö) le 
h:ı.ykırdı: 

- ı~ayu ... 
O gece, Acem Tahir de başka 

bir havndis getirdi: 
- Medihayı dün Adndn gör • 

- Mahmut Salınm dilme dil 
mcm küff değil mi? f;inninlze ' 
hürmet ettim b('ycfendı. Yoksa 
size ucı soz söylerdim, yalnız r
cam, badC'mn beni tanımayınız ve 
telefon etmeyiniz. Demiş, "çat., 
diye telefonu kap::ı.nıış. 

ıengin olan udam !. 
Önce bu adamı:ı ba- O.} un oyna. 

roak üızım. Fakat, benim ikinci 
~ dnı (Meddah KaZl!Jl) onun ya. 
nmd:ı .. 
Kndın insan içın n bilvlik oir 

kuwettir d iHl m ? .. 
s ,ınd::ı. Mcdıha, solunda Med. 

dah ı··ızım. Yanı: s:ığmd::ı. m lfıi -
ke, solunda şe) tan .. ) nhut: sağın.. 
da solunda birer şeytan!. 

KUçilcuk bir C'fsa.nc vardır: 
Hnzretl SUlcyman kurtların kuı:ı.. 
tarın !ısa.uma • gfı~ a • vfılı:rfmış. 
DUnynyn ve bUtUn hayvan.ata 
l.iıkroC>dcn bu biiyük padin.h, bir 
glin .-erçe ku w1a: "Tez buray:ı 
gelsin .. ., d")·e haber yollarnLcı. Ser. 
çe: "Kunml o emrediyor. Şimdi 
i im var .. Defol buradan ... , d·ye 
giden kartalı koğmu . 

Sert nin bövle b r cevap ver!. 
sini • iten H r ti Süleyman tc • 
bcssilm ctmi : ''Mutlaka \anında 
diş ı ,. ıldı 9., d mi 

Ev\ela (İ. H.J yı tepelemC'k 
üı.zım!. 
Sırnmı k msc~ c: ıf. a ctmiyece. 

Siileyınan Te>vfik sabırlı, halim 
selim bir adamdı! B::ı.nn darılma • 
dr. Snd<:'cc: 

- Nl'rcdcn duynrn~ bu deli 
krz? eledi. Yalnız bana dı;gil Apik 
ağaya. da olanlar oldu. Apik ağa• 

i\J111A> 1111.•muru - Bu nııım~-11 kırk hin ı;('Dl'.d 11bcrl hi>~lı• t<'rfıtazc mu.. 

tıııra71\ oollml<itlr. Ş:ı) ıını lıll) ret tılr ı;<> ~· dl"ğll mi! 
_ ı-;, t"t, bilhntililı ı;J1.ln nltıııı'1 t;l'Dl' do l.ıu ı.ndnr tlıtl) nrl.ıdığmız gözo.rıün. 

d•ı bulundunılursu •.. 

\Yazan: lskender F. SERTELLi 

- 125. 
Diyerek kapıyı kapadı. 
Rüstem kendi kendine: 
- Fellahın, medıamet da. 

marı mı kabarmış, dedi yok
sa hava mı döndü?! 

Rüstem, Halilin iki aya ka. 
aar iyileşeceğini ve ayağa 
kalkar kalkmaz Gülbeyaza 
r tmağa gideceğini bilmiyor 
du. 

* .. * 
Cafer o gün ıol~ğ.a çıkar 

çıkmaz ilk işi Ru5tcmin evi. 
ne uğramak oldu. 

Gülbeyaz kafes arka ııı • 
dan harem ağannı görünae 

şaşırdı: 
-Acaba bu adam bize ni

çin geliyor? 
Cafer bahçeye girdi. Ses -

lendi: 
- Rüstemin karısı burada 

mı? 
Gülbeyaz kapıya koştu: 
- Benim .. ne istiyorsun? 
Cafer Kapıdan i~eri girme-

di .. ayak üstünde §Unları söy 
ledi: 

- Ben Rüstemin yattığı 
zindandan geliyorum. Koc.a
rım u-liimı vnr. "E~n çıkınca. 
YR kad~T bekk--sin .. dedi. Sa. 

na bunu söylemek için gel • 
dim. Senin de lıir diyeceğin 
varsa, bana söyle .. 

Gülbeyaz sevi udi: 
- Ben onu ölünceye kadar 

beklemeğe andiçtim. Zinda • 
na girdiği gündenberi haber 
alamıyordum. Y aktnda çıka. 
cak demek? ! 

- Yakında çıkıp çıknuya. 
cağını bilmiyorun:. O çıka • 
cağını, affedileceğin\ umu • 
yor. 

- Sen umuuyor musun? 
Padişahı ı böyle bır fikri yok 
mu? 

- Sarayda hi~ kimse Rüs
temden bahsetmiyor. Böyle 
bir şey duyıradnv. Fakat bu 
belli olmaz. Ölünceye kadar 
zindanda da kalal:.ilir. Yarın 
öbürgün de çıkabilir. 

Gülbeyaz haremağasımı 
yalvardı: 

- l<cn,1iıı1T'i s<"rance, çok 
yakınd zindand~ı- ı:ık:ı.ca~L 

füm • .. Dünynda dost var nu san.. 
ki?. Bu büyük kuvı:etle kcndı 
kendim(\ u ra.şncağnn: "Ya o hL 
ki h lake sC'nlecck, )8 bc.ıı?,. di
yorum. 

Fakat nasıl? •. 
Telefonu açtun: 
- Kimsin.iz? .. 
- (İ. H.) ... 
Erınenı şives yl<' konuı:-:mamda 

devam rttim: 
- B<•ndenizi sorar iseniz, tiı. 

can mutebereden I<'rı:>ngiyan c • 
fendi .. 

- Evet. 1sınJııizi ~ok işitmi • 
lm ... Buyrun ... 

- Dostum efendim .. Zatı ali
nizin ker getirmekte olduğunu • 
zu mln gn)'ıibad ist hbar ctmi • 

m ... 
- Evet Frengivan efendi. Şc. 

ker ticareti yap~onız. 
- Hn7.rr malınız vardır? 
- Nekadar istiyozı::ıunuz? 
- Külliyetli bir milb::ı.yaada bu 

hınmak ister idim. 
- Blr haftaya kadar, Avus • 

tu~'Udan Uç vo.gon bir malmuz 
gelecek!.. • 

- Ne fo.hrlkamn malıdır? 
- (1'1ssen Ari .. ) fahrika.smm, 

dUn bir telgraf aldım. Pa"raSI fi • 
lrut tesviyn edilmiştir. Perşembe 

günU vngona yükli:> ecekler .. 
- Peki... Ben slze ne günü gc. 

leyim" Muhakkak bir haftada ge. 
l!'Cek mJ? .. 

- Frengivan efendi. Ben fab
rikayla doğrudan doğruya mua • 
mele yap:ırnn. Arada komtsvoncu 
yok ki bizi aldatsın. Hatta malm 
müst ce-len yollanması i<.'in dün 
fnbı ikaya telı;rnf cektim. Fakat 
onln.rdruı yola. eı'kanlacağt günfi 
tesbit eden bir telgraf geldi. lş.. 
nmna mahal kalmadı. 

- PC>key paşam ... BC>n zatı :va.. 
lünıza cumartesi gilnU ge>llrim. .. 

- Buyrun Frengiyan efcndı 
Beklerim .. Sizinle iyi bir is yapa. 
biliriz. 

Bir )ahudi komisyoncudaı 

EssPn Ari şeker fabrik8smm. ed 
resini öğrendim. Derha.1 telgraf. 
haneye koşnra.k su telgrafı Qek • 
tim: Essen Ari fahrılrosı müdlri • 
yetin<': 

Telgmfmızr aldan. Bedelini te • 
diye ettiğim Uç va..,""Oll şekelin bir 
vagonunun Romnnyaya, diğer va. 
gonunun Gnllçynya ,üçilncll vngo.. 
nunun da \~·a.nn garni7.onlarma 
sevkiyle mahalli askerl kumandan 
lara teslim edilmesini btld.iıiriin. 

lstanbul, ekel' tüccarı 
t. H. 

Ayni zamanda Romanya kuınan 
danhğma, Gnliçya kumanda.nlığt • 
na, Viyana garnizon kumandanlı • 
ğına nyn ayn birer telgraf çek • 
meyi ihmal etmedim: 
Namının gelecek bir vagon 

kerln tarafı nclzanemden iblr he • 
diye olarak o.sl:ere tcvzllni hür • 
metlerimle ria, ederim. 

ht:ınbul: Şeker tüttıan 
İ. H. 

Eğer u te§ bbüsüm bana bir 
muvaffakıyet kazandınrsa h~ct 
lü, azamctlfl 1. H. tilki kapanına 
dil.c:m.tia olacakb. 

nı müjdelersin ! Bunu söyle • 
meyi unu\ma, olmaz mı? 

- Sana kim cöyledi ya. 
kında onun çıkaca~rını? •• 

Gülbeyaz cidd. ::tir tavırla 
ilave etti: 

- Rüyamda ~:Jrdüm .. 
Hnremağası gülrneğe baş • 

ladı: 
- Rüstemin işi riiyaya kal 

dıysa, hali yama.ıorr. 
- Niçin? .. Sen rüyaya İ

nanmıyor musun? 
- Hayır. 
- Biz Macarlar, rüyada 

görülen şeylerin çok defa 
defa tahakkuk ettığine şahit 
olduğumuz için, buna inam. 
rız. Zaten içimde köç gün -
dür sebebsi~ b;r 5eVİnç var. 
dı. Sevincin vcyn ısl·rabm s~. 
bebsiz oltnAst kab!I mi! Ya~ 
kmda omm tckraı dünyilya 
kavus~- - ğrndan err.inirn .. h. 
lt" el'\ inciw;n eehıebi de hl 
olsa garel.:. f'.~· ·~ J 
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""rük Röportaj sJr s 5· Röpoc ajı yapan: tt Yavuz 
I~er müşter1 gıbı ul'l~ei<, çekin· eve uğramamağa geldıği akşam 

~e 1 adımlarla e.şiğı aşan müşt.!· 

1 

lar da zilzurna sarhoş boy gös. 
nl •r şeyh cf 'ndinın kürsiisüne term'-';re budadı. 
'4C daştılar. Kılavuzunun Yine bir gece, böyle sarhoş ge. 
k< ·!erini• aynen takW eden genç len Osman!n, Ş2msicihan ceple· 
m şteri wn t · de. a daha r.ı;nı rini karıştırmış, ceketinin iç ce. 
mi ıi ucndiliyle ~özun..: kıırula· binde bir kadın resmi bulmuş, 
dı"~tan sonra eğildi. azametle boyalı, açık "'aı;:ık, pis şırfıntı 
knu1duğu kr ilde Hint mabet· resmi .. Ertesi sabah bunu bana 
le ·indeki Buda mab .. • a!'lm an· getirdı, gösterdı. iş anlasılrnış 
dJ ·an şeyhin ete-ini öptü. Geri tı.. Genç koca,' bir asUrteye 
Yl rüyüşle iki adım cekildi Diz yaka -nı kaptumı~. cvın;, karı. 
ç<. ktU.. Mütevekkil bir tavırla sım, çocı.ğunu ıhmale koyul 
b ·ınunu bir t"rafa çarpıttı. muştu .. Ben o re5mi aldım .. Çar-
B 1edi. . şıya çıktım.. Elaltından sorup 

· ~ efendı, kadı~ar .. oda~·~ arn.,.tırdım. Kım olduğunu öğ 
g gı zamandanberı gozlerıru rendim Bu kadının elinden va. 
) .,.. kısmış, ~udaklarını devamlı kasını ··kurtarmadıkça Osmaıı 
d ı m:rıltariyle kıpırdatarak efendinin evine donmesine im
t .. liyordu. Kadınların etek ö- kan olmadın-mı da anl.ıdım Ne 
r ine dahi mukabele etmemiş. yapalım. ne" edelim diye dUsü. 
c !dı~ .!ll:ınurakabcyi ~~r?ürü. nürken siz şeyhım aklıma geldi .• 
• - 6 }rur.uşle odanın sukutunu Geçen &ene hamamcının Şerüeye 
t ··~yordu, . yaptı~n·z iyiliği hatırladım .. 

Bır~aç dala~a daha Ağlamaktan harap olan Şemsici 
t:- • yazıyet devam ettı. Sonra, a- hana ~öyledim Al,lım buraya 
: .r a;::ır göz ~apakla.nnı kıp·rda· getirelim:. ·· 
1 111 şeyhm gür scsı, karşısında Kılavuz bir solukta sıraladı"'ı 
<'Zile büzüle oturan ve derin bir cümleleri~ nefes almak icrn 
huşQ tavn muhafaza eden kıı- yektın çek~rken loş ve kasvetli 
dmlara hitap etti: odayı iki billt"'ır h·çkırık sarEtı .. 

--: Gel. bakalı~.. K~ının Şeyh efendi gürledi: 
c·c:~!.eztlen eksık etek. Bı~e!1 - Ağlama k·zım Şemsic·hun .. 
:::- edigın muradı Allahın ıznı, Bu mahal darülamandır Bum 
u 1gam~ri!llizin keremiyle ye ya bağrı dertli, gözü yaşl ı ge 
ı ne getırelım.. Jenler içi ferah yüzü güler çıkar. 

rknç müşterinin kıi:wuzu şey- lar.. Senin derdin hiç bir şey 
lıin ömrüne uzun uzun bez:~ket -değil. Allahın izin ve keremiyle 
okudu .. Genç kadın, yaşlı gozle. o haşarı erkeğini kuzulaştırır, 
rini irileştirerek. şe)_'.hi~ dah~ ilk yularını eline viririz .. 
hitapta kerametımsı bır keşif ve lki kadın bir ağızdan söylen-
istihraçla arzusunu anlayışına diler: 
hayret eyleyordu. Şeyh aynı - Allah ömürler versin şeyh 
gürültiilü ve muntazam edalı ~e· efendiciğim! 
siyle deı;ram etti: Şeyh dev .. ı ettı: 
-= :Adın ne sem~ kız? - Şimdi sen gözlerini kurula, 
Genç kadının tıtre~·en ince, evine dön Yarın kocanın bir kat 

bilhlrumsu -~ duyul~u: çamaşırın; yanına al, bir tane 
- Şemsıciha efendım.. beneksiz sivah horuz. iki okka 
- Derdini bana hiç bir §CY zeytin yağı~ iki okka mum, sekiz 

saklamadan anlat bakalım $em· tane de lira ceyreği beraber bana 
si cihan.. getir.. Öğleden sonra gel .. Bak, 

Genç kadının yaşlıca kılavuzu o ele avuca sığmayan erkeğin 
sözü aldı, anJ:ıttı: . •W• • nasıl yola gelecek, görürsün .. 

- Ah §CŞ-h e~~nd~cıgım. sız. Haydi bakalım .. 
fere ne malum degıl kı .. Bu taze· Ve Kadınlar kapıdan çıkar. 
ciğin derdi çok büyük.. Ancak ken s~al dolu bak·c;larımla bu 
kerametinizle kuşcağız ~a.yatını bir şey anlamadığım vaziyeti 
kurta1'3:ca~... Bundan . ıkı se~e araştırdığımı gören şeyh azarlar 
en:eı bır ıçım .su tazeyı baş goz ~ibi bana çıkıştı: . 
ettiler.. Kendi. ~rabal8;rmd~ _ Başını önüne eğ .. Tcnbihı-
Çarşılt ~n ısmınde l;>ı~ delı· mi unutma çömez. ... 
kanl~ Yerd1ler.. Şemsıcıhanın Çocuk ruhu ve hafızası üze 
pederı namını duymuşsunurour. rinde ilk tesir ve intibaların 
Bede:ta!11ı ~ail aia;dır. Kızı- şiddeti malfundur. lşte, ilk pra· 
l'l!n 'l_lStüne tı~r. Titrer aı:ıa, tik büyü dersini almağa başladı
şmı~ı k~ evınd~. zavallıcıgm ğım bugün, yine ilk karşılaş~
~ktıklennden tabı~ hı:berdar de· ğım Şemsicihanın kocasrnı bag. 
gıl.. Osman efendı bır sene ev Iamak evine döndtirmek temen· 
ciğezine bağlı kaldı; ~a~smın nisi, tıpkı mabadi cııtesi güne 
hatırını hoş tutup ge~ındı. Ka- bırakılan bir gazete tefrikası gi. 
sımpaşada herkes ~u çift:e k~- bi en meraklı verinde kesildik
nılarrn yaşay1?ına ımrenır._ ~el.ı. ten sonra odamıza diğer müşte. 
kanlı sabahleyın çaI'§ıya, ış~nın rilerin akını devam etti .. Bunlar: 
başına koşuyor, ~ .e~nıyle Gah kocasından kurtulup sevdi 
beraber karısının dızı dibine se· ğine kavuşmak istiyen genç ka. 
girt.iyordu.. Yedi ay evvel de d 1 kfıh k'b' . '"ld"rtmck 
nurtopu gibi bir oğlanları oldu.. kın ar, .. 

1 
rha ıa;•naı boaş uvuran 

c...... .. · . 1 h d" -· d aygusı} e oc J ~..,ıcihan o usa oşegın e ya- d l"k nl 1 kfıh bir çif.ti biri-
tarken, başında pervane olan ~ ~ a ı arın. . . -; 

k ~· birinci haftanın sonunda bırınden ay:rt:m~k ıçın. mu.r~ca. 
~fr ~~ eve geç vakit geldi.. at eden acuzelerı~ r~ıgeçıd1ıyle 
Zilzura da sarhoştu.. zavzllı akşama kadar sitrd~. Bun.ara 
tazecik hiç sesini çıkarmadı.. ait meraklı ve g~rıp vakaları, 
Eh, gençlik hali bu,. lnsan kırk kendi ihtisas devrımde ce~yan 
yılda bir eşi, ciostu ite böyle bir e?e~er~ taalluk etmek uzere 
eğlence geçirebilir Dışarıda kal- şımdı bır tarafa bırak.alım da 
madı ya dedi .. De'.di ama, ondan Şemsicihandan bahsedelım: 
sonraki günlerde Osman efendi- Ertesi günü öğleden sonra, 
nin evine karşı eski alakayı güt- hocanın bir gün evvel ısmarladı
mediği de gözüne çarptı .. Taze- ğı eşya ile birlikte Şemsicihanm 
ciği bir telişt:ır aldı. Neyse u- geldiğini haber verdiler.. Şeyh 
zatmayalnn efendim .. Gün geç. -efendi odanın perdelerini iyıce 
tikçe Osman efendinin sarhoşlu- örttü.. Orta yerdeki mawnı.?nla. 
~ arttı, bir ay kadar sonraydı, tahta bir kutudan çıknrdıg: sa. 
bir akşam Osman efendi ilk de. rı bir to7.dan bir topak attı. 
fa. evine hiç uğramadı. Sabah Esmer, mavimtrak bir duman o
lara kadar ağlamaktan gözleri dayı kapladı. Şeyh efendi kür. 
yumru yumru kesilen Şemsici. slisü~ çıktıktan sonrn el çırptı, 
han erkenden geldi, beni buldu:. Şebiru bacıya seslendi: 
Derdini döktü .. Ben, bu ilk ge· - Şemsicihanı ,gonder bac!, 
ceyi hayra alamet saymadun a.. yalnız gelsin! .. 
ma, dertli t:azeciği teselli ettim.. Şemsicihan aynı i.irkek tavırla 
Evine gönderdim .. O. dedim; bir ve dün öğrendiği hareketleri 
1ğa(}tır, dalları başka tarafa tekrarl•varak odaya girdi. s~~h~ 
-ark n bile kökü sendedir. Bir etehledi .. Koltui'{un altu1.dakı m 
le çocuğunuz var. Sabret, cli.<ji bir bohcayı kfrr ı'nün fn i.ine hı 
ıi c;ık, elbette döner, evine gelir.. raktı .. B"r ~un evv l diz ç"""tiiğU 
Bu havalanma muvakkcttir. noktada oturdu .. Şeyh sordu: 

Gel zaman git zaman, Osman Çamawr. mum, yağ, akgi.in. 
efendi, işi <lüı.elteceğine büsbü. lük, ve altınlar tamam mı! 
tiln e.zıttı. Haftada birkaç gece ı (Dooanıı var) 

H A B E R - Akşaln postaın 9 EYL111' -

(Gar.etemı.ma birinci myflMlmdll 

başlık ynıımdak1 tarih oerçeVCfll im. 
ponuyla birlikte gllndr.rııooi-.ıo 
EVLE..''ME l'EKJ.tn.EIU lŞ ı\.RA· 
HA. tŞ VERME .\ 1.11\l AA T'll\1 

flbl dc-art mab.Jyeti balz otmryan ~ 
ollk llAıili r para812 nrşrolunur 

Evlenme tehliflerı 
* Yaş ~o, orta boylu, cıgara dahi 

içmlyen, ayda 100 • 150 11rn kazanan 
kınısesiz bir bay, dul ve\"h bakire bir 
bayanla evlenmek istemektedir. Şif· 

man olmaması §arttır. (Altın) remzr. 
ne müracaat • 322 

* Kırk yaşını geçkin çok aaU ve 
klb!ir, oldukça vakışıklı ve halen a. 
çıkta mUncvvcr ve kim::ıeslz bir bay, 
hal ve vakt.ı yerinde Yfı.tI kırkı geç. 
mlyen, klmsE:slz bir bavnr.lı:ı. evlenmek 
istemektedir. (L.L.) rcımzlne mUro • 
cııat • 323 

• 42 yaşında, sıhha•j yerinde bir 
bay, İstanbul veya B~yoğlu cihctlc • 
rlnde evi olan 3(1.40 ycışır:da dul veya 
bakire, dUrtlst, temiz ahlQklı. temiz 
bir aileden bir bayanla e\'lcnmek lstr. 
mektedir. Evlenmelc lst!yen Tokatl!
yan oteli katibi Alı ~IZ'l 'Nlrkölmnz. 
dlr. İstlyenk!rln şlfahen ..-eya tabrl. 
ren kendisine mUracnetınrı • 324 

'~ ve r~ç• arayanlt?T: 
• Orta .2 den ayrılmış 16 yaşında 

kimsesiz bh" genç öğleden sonra bir 
mUcıısesc.de ııı aramaktı<Oır. Haoordc 
(T.R.) remzine mUrıı.caF.t.arı. 

* Orta yllŞlı ve eınniyew bir kadm 
bir ailenin ynlnız yemek işlerin! yap. 
mek istemektedir.Bayar B.V. Beyoğ. 
ıu Tarlabaşı Macar Turan sokağı Nu. 
mara 42. 

• YUksek mimarinin t llnctl sını. 

tında bir genç bir şlrkett" veya tıusuıı1 
mUesscsede, bir mimar yanmda az bir 
Ucrctle !ş aramaktadır. R'tnde bCnser 

'vlslcrl vardır !Mlattı rcmzlne mUra. 
caaL 

• Dizel ve bllilmuro bellzlnll ve ma 
ı;otıu aıotörle:in b3§'!16'klnlatllğinl 

yapmış ve elln:te :nU eartdlt bonser 

vislerl bulunan !:lir başmPıtlnl.st iş ara. 
maktadır. raşruya de. 5'kebllir (Us. 
tal remzine :nUra.:o.aL 

• Bir buçuk yaşında bir çocuğa 

tıakabilecek tecrtlooli. namuslu bir 
dadı aranmaktadır. İBteyenıer.!.n rak· 
simde Taksim eczanesine> müracaat 
tan. 

• rurkçe. !ransızca yunanca mu 
·emmeı okur yazu ve konuşur ayn. 
ca biraz 1nglllzce bilir ıuıkerllkle a. 
ıAkası oimıyan. lte!U gösterebilen 
'le.saptan ve muha.ııel>eden anlayan bir 
~ay ucuz bir llcretle L-, aramaktadır 
ı M..T.V.) remzı.ne mUracaat. 

• Eski yazııarla yen! ,,.azııan oUeo 
oırı bir muayenehaıı~. ticarethane 
yazıhanede l§ ara.maktadır. c F.S. V) . 

•emzlne mU"&caat. · 
• l'Urkçe. fransızca mwıabcre n 

tercümeye vı\kıf vazı mru<lnesı kullan 
masını ve muhl\sebe bllen mail bir 
mUessescrto ı;aıışan bir ı?e•ı; saat ıtlirt 
ten sonra oirkaç saat caıışablleceğl 

";;ir ı.ş at'amaktadır Beyoğlu postres. 
~nn HUseylıı adresine yazılması 

• Fransız mektebi orta Kısmından 

mezun, dakWo bilen blr bayan t.ş ara. 
maktadtr. TUrkçul lvtdlr CNever) 
remzine mUracaat 

• fUrkçe ve traruıızcayı mük<>mmel 
ollen gene: blr bayan sabah veya öğle. 
den sonralan tercUme işlerinde çatış. 
mak il.zere iş aramaktadır Almanca 
dan tercümeler de yapabWr. <R.B.T.) 
remzine müracaat. 

• 21 ya§ında Karakter sahibi blı 
genç. resmi ve buauıı1 datreıerde ıo a. 
ramaktadır. Bu müe53escıerde salı\hi. 
~t sahibi ve babalık yaı.oacak bir za. 
tın öne snreceğJ lıer şartı kabule a 
madedlr. Şimdiye kad:ır himaye ede. 
:ıek hiçbir kimsesi bulunmadığı lc;:in 
esaslı bir ı.ş tutamamıştır. Her işe ka. 
oillyetll oıduğunda şUplıesı yoktur 
(Ölmez 44) remzine mUrncaat 

• Almanca bilen ytlksek tahsU ta • 
tebesl fizik, riyaziye almanca dersleri 
verir. f H.N.E.) remzine müracaat. 

• LIM mezunu Anadoıuıu. ~11§ 

ita~ dUrtıst. cldd! alm&CC$ ve biraz 
:ıakUlo b!len 18 ya.şmda bir genç iş 
aramaktadır. Husus1 oıarıık ortamek. 
tep ve lise takıbes!ne aııe•erl yanm 
da az bir Ucretıe rlyazt:ıe rızlk vt 
aımruıca dersleri vereblHr. (t.K.E.ı 

!'em:r.lne mUracaaL 
• Blr lise onuncu smıt talebesi tatl 

mUdrlct!nr.e ;aıııımak isi.emektedir 
Kefil de gösterebilir. (Cehır) remzi 
rıc mUrııcaat. 

• Lise talebe.sille türkçc f1'a.n.Slzc 
ve kUıtUr dersleri ııe orta •e Uk nıe~ 
tep talebelerine 'ter den verillı 

(B.N.Ş. remzlnf müracaat 
• 29 yaşındrı EC'klir. acıterllkle alll. 

ıtası olmıyaıı y;ınl ve es't' yazılan bL 
ıen bir genç bcı· ne ol•ırsa olsun bir 
tş aramaktadır IB.S.) remzine mu. 
· a c ıat 

• Mnıl vaziyetinin oozukluğu y1l 
ztınden bu sene tahsiline devam ede. 
memek zaruretinde bulunan bir genç 
hcrho.ngl bir mUeueeede 1§ aramak • 

--• Y ahlı • Yahsız Kız • Erkek 

ŞiŞLi TERAKKi us~9 
ANA - iLK- ORTA - l)e ııst 

tadır. (F Yazıcıoğlul ramzıne mura. Nisanta~t! Cınaı:.4okağı d'lit• 
cant. Talebe lıal·dı icin iıergün müracaat e 

1 

• 24 yaşında bir baya.n bir dUkldln. 
da satıcılık i§1 anımakt.ııdır. TUrkçe 1 Telf'fon: 80547 
rrnnsızca. rumca '>!tur yazar. (Mımo. l.••••••••••IİİİİIİİİmİllliİİİııİİılm•• ... ....
zaı remzine müracaat. 

• Yalnız, lyl bir alleye mensup btl. 

glll, orta ya~lı bl.r kadın, doktor mua. 
ycnehanealnde çalışmak veya yalnız 
cır ııdama bakmak istemektedir. tstı. 
ycnlerln blr mektupla tele!Ön numa. 
ralarını veya adreaıerlnl fN.X) rem. 
zlne blldlrmcıerL . 278 

• l§lnin ehli btr bayan a§Ç'tlık ve 
ev işlerinde çalışmak Uzere 1§ ara 
maktadır. Beşiktaş Köyıçı maballeaı 

Köylçl mektep sokağı 17 numuaya 
mektupla mUra~at. 

• Bir tuhafiye mağazaa. için kast 
yer, tezgtuıtar ve bir çocuk alına 

caktır. Tezg~htann tuhntıvecl olmnııı 

şarttır. 20096 numaraya telefonla 
mUrncaat. 

MUtefferr.k 
lKt GENÇ HAYAN .:U~ANlYOR: 

• Profesör .t.aU , uı:gu. yanında 

:ıahnede tıtzmet etmek ıçıI. !ki genç 
oayana lhtıyac; vardır. 1-Urklye da 
!ıll!nde ve no.rlçte eeyaıı. ... t edeollecek 
serbestiyi oıılz tıulunm1ııı.n tAzım. 

dır. Mektuplarmc!a ~a~ va.ıııflarile 

tahsil dereceterlnl ae.ye!eol'rek ızatı 

Sungur) adına fotrğratıarlle gazete. 
mize gör.dermcıen. (KıLbuı olun.mı 

yanların fotoğra.flan taife edlıecekttr 

Aldırınız: 
Aşağıda rumıwan Janb olan o 

kuyucuJartmızm ııamıarı.na ~elen 

mektupları ldaretıanemlzc>l'D ( pazaı 
lan datılll tıergtlıı .abntıtao ~ğleyr 

kadar veya .uıat l 7 de:ı '°nra aldır. 
mcıları rl<'S rılunur 

(Rabla> (B.K.) (Se\'eL) 124 .Semra) 
(B.N.B.) (Riyaziye) (M It.) (Rahim) 
(Hamdi) (1''.S.VJ (Yapı-ak) (A.D.) 

(M.K.86) (22 Çaylak) (T.1') (Doktor 9) 

(15 LeylA) d~-":;ör) (Nevin 23) 

(A. Yılmaz) 

Şubeye davet 
Emlniinü Jl'rll ft!!kerllk ;ıubl''ôlndı·n: 

Deniz makine yUzbl:.~ı Şakir Oğ. 

Hasan Settar 303 (314324) 
Dz. Ma. yUzbaşı Melım'!t Oğ. Kadri 

303 (1328) 
Dz. Ma. yUzbagı ZUl!!kar Oğ. Ali 

Hamit '303 {1534) 
S. 7. tUfeltçl Bekir o~!u Glyascttln 

(8lf.'ı37) 1 
Hüviyet cUzdanlarill! birlikte acele 

şubeye mUracnaUan ıuın oıunur. ---
Erkek daktilo a:amyor 

Ankarada bir dairc~e çaıııımak ilze. 
re iki erkek daktlloy-.ı ihtiyaç vnr- ı 

dır, 

Steno • daktiloya 1\J°ak:ıtlne göre ı 
170 ve diğerine 80 llrayıı. kadar aylık 
Ucret verilecektir. Tallpll'•"in 12 t>:,·lül 
19·11 tarihini' kajnr g t zetı>mlzc ( K .B. ı 
remziyle müracaat e<k•t c bal h'rcU -
melerlnl, bonservislerini ve bir a<ret 
boy totoğraflarlle a 'ık ar!:Palerlnı gön 
dermeleri ın.zımdır 

Taliplerden ibraz edeı·~klerl vesl
kalarn göre münasip ~l!~ıllenlcr d&. • 
vet edllC'rek lnılihım edllecC'lderılir. 

program 
18.03 Radyo salon 

orkestrası 

19.00 Muhtelif 
oarkılar 

19.30 Ajana 
19.4!5 Serbest 10 

dakika 
19.55 Fa8tl sazı 
.!O.lf\ Radycı 

20.45 Keman 
!olan 

21J)(ı Ziraat 
takvimi 

21.3<' Konuşma 
100 sene ön 
ce nasıl ya

gıyorduk? ı 
21.45 Klll..slk T11r1' 

müziği 

1 ı2.4!5 Dana ml1.zlğ! 
"'?~P Aajmı 1 

Jandarma Gn. K . Ankara Sabll ~" 
mİJyonundan: 
Mlktnrı 

"Cllo 
Cın8i 

19.000 Bulgur 
13.000 Pıriııı; 

9.000 •ruz 
2.000 Şehriye 

l.200 Beyaz peynir 
l!>O Çay 

:.!5.COJ Patate.3 
20.000 K:ı-u fasulye 
7.C<ıO Kuru soğan 

2C 
43 
6,50 
45 
65 
EOO 
10 

22 
10 

2.500 Kuru ü:r.Um 4a 

Mmukkat 
r.cmwı.at 

Lira hurue 

90 63 

Ekıılltıne •°' 
.,ti 

7.000 Toz şeker 48 t ~ 
3.000 Mercımek 22 _. 

72 Kırmızı bıbcr 45 ıl58 31 17.9.9U çar§8.Jl1ba,.1,r" ~ 
Yckün 1905 9S Şartname bedeli t :JI '/. 

13.000 Sadeya'J' 170 1667 w 19.9.941 cuına ,.. ı"'.. _.,, 
Mlkdarı, cınsl. f!yatı, muvaKkr.t teminatı, eıuıUUO'~~ 

karda yazılı 14 kelem ıaşe madd~sı iki kapalı zarf ekSilgtd ~ı 
caktır. On Uç kalemmln bir arad:ı !balesi caiz oıduğ\l .e o~, 
yed~ kaleminin de bır istekliye .lıaıtr.ı caizdir. şartnaıne al 
komisyonda görUHlr. Veya bedP.11 kargılığmda aımır.~/ 
raeızdır. lstekllierln kapalı zarf teklif mektuplarını lertı' ~ 
siltıne zamanından ~!r saat ev-w'ei~e kadar lgbu ihale,,,. 
karade .J Gn. K. l.ğ'.ı1dak! komı.Byonumuza vermelerL < 

. . .... "' J S ümer Bank Birleşik pamuk ıplıgı tı' 
fabrik«ları Müessesesi M üdürlüğüııtl' • /ı 

Eczacı, eczacı kalfası, fi() 
ye memuru, pansurrıB ol 

itfaiye amiri ararı!t, 
Kayseri "" Er.:ığll ıı.orikalaı-u:..m için eczacı, e~ ~ 

mu:-:.ı, pamıuıner.cı ve i~fa!ye A.m•rı alınacaktır. al~•:; 
Lüzumlu e\'safı hııiz olanların bu hu1!ustakl vesl1' ~ oJ1" 

b!zza.c Ankarn•lnkl ınu\'•sese merkt;~ınlzin zatişlerl gefl 
tarihine kadar ml!raı;aatıan. (M•ı.l.7&40) 

İ stanbul Belediyesi ilanlar• I 

~~ 
.t.a:y<.'ye u.t rı:ıunu:m Upt.)ıU şaııuer uzcrine yaP uıSt>°' ff 

seri kapıılı 7.tr! usullle eksiltmeye konulmu§tur. )fectıl e ;.oı: , I 
87~ü Ura ve Jlk lf>Dlı!.f.tı 658 Ura l2 kuruştur. şartna~teıd cO' _.f. 
rr.üdür i\~il kıılcmınae 1:örU!ebUl.r. İl'ale 22.9.941 psSl'rıısl<;,.ı. ~ 
daimi cr.ı:ilrnı•ı d~ >'ap•lac.aktır. ı'~lıplerln ilk temin&t ti dl~ 
laıı lh.ıle tarllıınden l'l"lıiz gün JVV'.:l belediye fen ~ıe t oıJll' 
caıı.c'a alacaklar- f'!nnl t-hllyct V'! 94ı yılına alt tJcare 0uıııı", IJ 

it l<IJ t ı• nen ibrazı l!lzımgelcn ~!~e'" vesatkıe 2 ı 00 :ıumara 
0 

,-• 
1·e 11 • 1· h:ızırlı;-aenkt;•rı t.ckllf melctuplarmı ihale gtııı 
!mi en 'it ıt'r.l' v~!'m'!lt':-; lflzımdır. ı 1838) 

,~ 

ıu ,,~ L. VAT ·ş · Mf. .. NAK~~ 
iV li 1\ 1 1 1 . · &~ 

Sümer Bani< Se;lüloz sa~ 
Müessasesinde~;.,,, ~ 

MCessesem!z .çin Bolu -'e ı •ılzce Orm~n .R ~:ı-1.,. ~ 
cdllcce~ 2C' llA SO blrı rr.etrc ml1<1lbı Tomrucun §OSe ~ / 
df'po:Bl'ından alrnc.rak nlhay~t ·n ay zar!ında .A.d~eııi ,..... ~ 
dapazmda vagona tah·m. işleri ktsmen veya tatJlS ,'. / 
edil~cektlr. 125fl ' .ıif 

1stel.'ı 'erin .nelre mlkA.oı - kilometre fi.atını l)tı'.ıı' ~ 
palı zurfla 22 eylU! ~PU saat 11:7 n• kadar lzmltte t!I ııl~ I 
ğline ttvdıl llAn olunur. ııı ıJd:.z

Taah'hUt edllrcek beher ~ıı t>iu metre mlkil'l ıç e'/e ı' 
vnkkat temınat ;.k~ı>ıU kapalı utf.a beraber mı.eı;~t ~ 

Kamyonlar r;ı 1'.llyatı ya:> .c.ı.kla::-a; oodell !X1Ut ltl ol!JP' ol 
mck §arllyle. IAııtlk, ceınzln v~ yat mUessescce tefll rcU' oııı" 

1 
Ta:ı"ıhüdlln 'ıamamı için tt>kJilte bulunnnııır te ~df· 

OOKTOH ' ScJIU:oz Sanayii MUesses?"l ihaleyi icrada ser 

Fahri Celal m liliiiliiiilllmlllıiiilliiıliiiiliiiiiiiiilıl-~ 
-------

Sinir hastalıkları ve kekeleme ı1 

~c::~·Noc~f.loğlu Halk Part!sll i'' . '/61' 
• - .ı 'Vakıt,, Kitabevınırı 8,rı 

neşriyatından batıl ı 

Mi 

Birinci sınıl 
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